
 ا لا ا

31761 03521 6 

 اا! |
1015 110+ 

7 021 587184811 281113 001111115 

 لا

 المر يزن "ا! نروحست , 1:10م 1طن ط[هعا ما هنأت

71007111 5 81 1054810 

©1131 1215 

 "رل, تقلنالا, م2 هنااا ١؟ذلااالا1111 115

ْ 
 ا
ْ 
 ا

ْ 
| 

1 
| 

 ل

 | رف ديرب موعد#

 1:16 110171 اخ 184 770 8 1 11. ا

 ةمانتز ]1:. ل. 881 آنآن ب

 غ0 4 0 8 34313 1368 خال ع 0 6 814 ا 11 0 32



 "نال 4







 181 0 ان 12 81

 م4855 181141 5

 [تاقاطم "اح نودنس 12 احطه0لقتاع 1 ةلكططوتت 'اطقلقتاكب

 م4185 51821481 025

 130 ةسساطم اح دححست , ةنعام7"ع ]طن طلهعلعماةتطب

 .0ا48 6111 1101018153 81 6105354810

 ان 1 110 11

 ىآكا كا 258 6018315,
 ري111. 081831. 2807. 0121. 815 1,8641711 ؟؟ذفظنك8ظ 81471 11158888185٠

 آب 2 1 11 8 41 7147908

 ةضاون ظل. 3> 81 1طن آن

 46 1ظ خالآ1آ4ؤ5 11718006 84 8 1 1[ 3. 60 م

00 
2 171 

 ا



 ا ا ا لا 7 "لالا
 ١ 0 ١

 ١  1ناقل ”7 ١

 1000 ا!( 1 ران لعأا زدنا تزراعلز أد

 "017 1 10 ٠

 )اال نيل

 م,
 اد



 اللا ال 1 كالاالنلللا اللا

 ؟0115 10[

838 87 02 51218411 21811811 001111118 

 10 ةركطم '!-اندحهست ؛, ةسعام»ع اططن لاتعلم ةتلت ب

,610554810 851 110101818 6010115 

01 811 2111117 

3 

0 
 31 27 5 ا © 0 آل لا آف ب

 اياك[. 081801. 2801. 0817. 575 186471 1؟4لا 8813م1 131882885.

 77 خط مح جس

78470827 4 8 17771 2 6 1:17 

 مماته آب. ل. 881 آنآ

 4 0 د »814848 1717 806 8 1 # 11 0

1500 



000 



 الد لكك 1 1 10

 1ماع» ]ئط»هد , ونممد آ؟ ةعمعات متصل ءعماتنقع 0عطعأ طتطا1 هاطععو آئاتجلانت20-

 ظدتتحمر ءجوامغ ءملعع هلع ءىوضدتمعر ءمصاتس عمك 51135 ط1كطقل ا كذصتس , ننخ اه

 ماسغعتو ععتأخ همدصعممس 561, ذه ءةاقملموم 80( (11, م. 162). 1معامأغ

 زملع 2 ؟؟ه1100, ظله ةطلم :ل-صعاتلعا عا مععجتغ هكوتع 30 ماعم ةلح

 1[هاهعزسص]ت. ظدأ همعصمع عضلات ؟ها]دمع» 1115665136 ططق]تلهضحمت , ناتقع اع

 داس طقطوا «فقئاقحكلا رابخأ ىف «قثادحلاو نوبعلا باقكر ءانزا5 7610 ,

 نمل دءادصتر ستطتل صلقأ طقعع انطق مدقق 50مع2ع5أ. 1 ودع 0ع ةدعام»ع تاق

 نسمصسلم ىمتدععتغ ءمصكأقأ.  طلعتا مدعكتسص ةللصتتل 20 ةاحاتست انعاذ [عالزا15 ةانط-

 ةزقاأعتع ع. م. م. أر 9, امر مقعصتر ةث, 6 ةعويير هعمل معوتفع طئصع 2عوعاتع

 [ممصاتطاتو 1303135 (ع. ع. م. اا", ا؟ذد34) لع ةعادتع ءزاتذ همدان ونال ءاقعأ م15

 2. عج#ر تلك بر ملل. ةسظ. و عغ لبر 12 510عاتتال مرل530 0طأاتأال 3116105 انك

 زمدزاتك 23 عتوأضتسلم .ءممصصت ع22013عر 5ع تطأ ةععات72أ 5 ءمه510عةستتق , م31أ

 ترص 1ةمئانسم 5ءوزلعمب ذص مملسمم ع 1مهغع دم 0عوعتطء7ع. الدمح 830 ةلث

 دصصم 300 ةصاتودتمرع 1دلغر كنصص مدع ع 10عم م. ا"ث.4 ءمهصمت]ة[ه»عدت طاتزاتك

 همعرتك (هط مدمر م. "ه2, مدعص., رصتخم ةهمعا]1211) 5ةععاتلم قاتتسأم 6

 دانك ءاتدصمص عءوصاتمدعرم ؟تلكدو.  ؟ةيموسمت]!رصحمم ةساعصم ءوأ ةنص 5111

 دصمأع ةسصاتصت 656 نتم 182ج020 ءىمدعصمأ2 عدا. آاطعع طلع ماتلاق ةءاألت

 لتعمتئكدةسم ءمصاتسعأ. 1[مهمكسملتد ؟115ع 1طقمل 1 هع ع لمصمم 0صقتز3 م10 ماعت

 طتئغمرتلم]ةركترم عأ ءعرذاتات2> ءمماممت 1ععات عئداتكذلطق كانطأ. اعاتم جاناتهأ ات

 دماغعس ةدمعلتملك ةعوام1 1316 3 1111165 0004 02231203180, 71113 ؟ات0-

 ندع ة4ططدع]لجرتسص مطعمصصممةصأات7. 51 زماعع دعدع ءمرص مة8ةصأاتك طقع 136 أ

 ءطممصتعمس آ1طصم 1١ قلطتعا, دامالمم 32مم8:عأر ونانتةصاممعتع طمع :ةدمععأات ا!!ةع

 مرةعواعمأ. 1طصم '!- قلطتع قططتفألم5 ءم]13034 , اطتعمأ1ق ءعمزاتسا 13818 7عالععأب

0 
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 (صمتز ةلمضتمم معدتأم ءداعمساتقغر, همداع» 2 مدهاتسم ةانللم ةلتعستم», ةسماتعت-

 [هرع عدمت نممع 12عام ءدوع زصععملا (ءكك عب ع. م. امل تنص آطصم ”!-لطتع

 78, م. ثل). نم مهعتف متعتسلام02 زار طلقأام0ججهجطتمت 11610ء]ط عتمه عضهقءاتت ,

 دن طآكطمل [ةصحصص طلقامعحمد لعطعسداتق , ذص همعدو 17ء20عءاط عت: وعت» ل وعرة ع]ب عت“

 0عر» 2,21 ء”ملم0, 1810, م. 1, م. 1 عغ [5ر طدلتقذو زه01ءاسص: ]!ئطضتص 2-

 145م 0-١7 ينم [ععصع متطتل ءمصاتسعتع ونيكدفصص وناتقع ءى آط٠طصم '!-ةنطتع مما

 ةروصسغ, ءهأ ءلئاتمصع نياتألعمد طمط 5 1ملز جصاتمم ةد5ع, نات1181 ©0065 5

 طموصقع ممامع عدوعأار هع ءم؟ععاتمست اعداتك آطصم '1- ةنطتص ءا ا[1ةفنلتل اسقعت»

 وزعم ممدوعغار عا عمد طلع 1للتع هصسصم عغ ةلاععاتست ءممامدلاتذ ناتقستم ةلتطأ عد

 طتطوععغر ده ةيوزمصعمب صممص طمع#عرع. ل ام01 ءاسمم م0505 01؟عروسمت ةط طلقت

 اهرلعم ةىدموعامرعرمست. المص معجم اتمستعاتستم 5مععامعم وأ مملعقع ةعاتك هلع

 8 01, ددغ ةملعم 710 ءطاصماتق.

 كتمت 1مدلاتك همعرتك مةعدامسأتمهر ادمصح ه00ز1عأ5 ةداععطمو طوصلتغققر انصاتقل ءأ

 ج16 محمص زو عمعمت ]11 ععدتضتسم 0 عصا ]ل دمح ةأ1010هدادصم 120135116, 1 زاتذ ءللح

 انمدعر» دتكعامءومعا. ةلمصمم 1849 (. 5رجم8عله 88من 0147111185587 تا أ اتنل

 ازطعإ ءدررتغ ع0[, قنصقتتتم# ةضصه15 م0516 ل. ق4حئصوعك لذته ءةصلأق م1503

 ق4غوتفع طنع ذم ةستصم طقطعطوغ (هاحتعصص ائطعاتست مانطاتعأا زادعتك 1ةهععتم , ءأ 0]1022-

 روم مدضفسر 351 ؟هعام مطعصتماأ, 063 مولا وياتدع 76150 02678 260116 1م5أ,

 دعوتف هللا م0ه1نتغ, نيدتممو ةلثلكذ هعمماتتك ةصمفلتالتك ءدأ نانهمأهاتق

 ببصاتستتم ع. قصصم 1865 ءمم ذردو (مع5 ءلتلأ دز135. 00م0 550 م0

 [عدالصهصاعع 1هععرع ءمدعامد ؟هتقدعسر دعع (عجاطمت اه ةعصعصس0هكنمم مثعأو ءمصتخ

 رصتفزكدعرس, نأ ؟0]هتوووسم, ةاملتمم ةعععرأ نيتم4 (قطاتق ةصصنق ممذأ مدتطت م50-

 ممودتا ةيص[عتودلسماتو مك ل026, معرف نأ زانصعام !ةطوصع مةاتؤوصفمم ائطتل مققع

 (مرص ءعلعععصستتقر هم عم بملتاتممعر نأ ءاتنمص نانقع ]147111185581 , كلا521 011

 نأ هميم مممعمتقءزهيصاتك, عمسم ذم ممداعم ءلئاتممع :ةءلمو عمان. .(نمصك عملا

 ذمناانع زمام" م05 هانت مما سصعم مانطاتعأ زادعك ؟دعععفر طقع !ةيم تأ مدتطت

 موو مممع هدوسو 20 دئامس هلجاللهمودع (م. ؟اذ) , ذللت مدع5 هلاعتح معهم سنت 8

 هطانص ومروان. طتصتلتم ةهماعصص مدتاع ةدمع ممعانممتك ةطوواساأم مع كودو آنا(

 زوعاسمص ؟هعواتك قا ه0 دصاتماتق 8ءماعوومعتك هدكلتمممت هطقصصلادمدر قنانم [ةعااتتس

 ار نأ مدتطت ندمرام ينوواتم موتك عننقع :ةةامطدتأ, اندعامسلم دمصعتمأ. 110-
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 لثززأإ وه]وصعس ةمصم 1569 ددط اناسلم ظ 3 جم 2 ط1 د15 1م عدس ىك 2-
 طق عم رع خ23 , 2077025 2103:2725 , تان مممسصتمدم ص ةمصم 211620 لاسم دعك قول
 ممم ؟ءموصعماممي ةهمعرتك آططص 3[ةوزموعهتطخي حصص عامددهعتم عا ةصلتعتطاتة.
 ©نم41 مدصع ]1ةءامد1 010- 40 طصمزدم ةموصعسات ءلتاتممعس هتطتا مجة6-
 مموصعملمص طقطوم. 16 ةمعام»عر ةطصم 421 205110 0ع مءعاتومتتك طلعامرلةع
 ديكر عا 0ع ءم01عم 50[505و ملعوصامع ويدفع هةعتمدلا م8 لو»ع ذه (0313-

 ]وجم 0هةتعدمم 0 ةعمتةلتمس 8زطاز واط ععدع قعد عصتمع ظعوتمع. 5ءلعصأت ةكاتقل
 م. 139-13. 000165 طمطتامد ءاتفص معزم» ءدأ يحمس ذطأ معدل“ هامص
 مدغم !ئطءوعسع نيتتلفس ملوورزسك ةمصمد ءعىوعأغ, 20705 ةصععت مدل ةلستلاة-
 يدع معيمعامةكتأ 564 مدع زللع يمن ءلتععمم ءيددعقكلا, همه ةصسنسصت307عماتأ و 5ع
 نوال [1ءعاصع 5 ]وعم ج]ز ءوزددلملم 1ه5عزاتل55عر 00 هملتسعمم ائطعءأ

 ةتعطوعدع (14. م. 21
 800101 ةطس]قك عمصص ينقع 3004503 ءأ عمعملقم02 كانطغو 1130116 م21-
 نم زمدع ةععمعم ندد ءاعوعملو عكس هطوعوهجتم مدعاتسم ةلتلع 0عطعم. كا عمرو
 نع وسر ءزووزسسك | معكم رمععاتس ممتع ]11 عضمك ءمصمطتاتس1 62711 46 ةلطأ متاتح
 قملم 10ءطومساس , يدمراتسم 01562921108101 635 2 131536 عئقصأو 1.6 مق13-
 قووسصمم , ةئاعماتم م:ةعاععستتكأ ر لمطزددم هما كاعع ءمصصعمت07351, عا6585 و
 1. ع. 1مموهع مق]و2عمل 311612 مورد ما عا135 ءأ 53عمجم 5 2عععمأ رو 1[
 زمئاتملل زمكومتامو. ؟. 01. 8عمط دكه زم همعتع معرتملذعم 78 عجن 0072427206 و

 1869, 11, م. 308 5ع[. م911635و 635: 09 همانسصدع , ءممعم0210هع5 م؟0م0- -
 هوز 19, 1. 1هوجمعمع متطت ع مصمم يتتمام آطمم'1- لطتعر طانصع ممم لم
 ءلزام ر 10عمو ممهطات15 ىروزعرعملمد 1جتلمجت؛. 1ةملعم 1. (01. ؟؟عدن ذم
 همعع معتملذعم 37 ءق0ءأ ءتىعت' لعلي طع عع, كدمعو 1300016, هطوعنك 21 0هعد#
 دمك مدطاتعأ لدعك 1ءعلال 6 زرزووع طمع ]عم هس عا ةلاعصتسم لنععملا امد
 طوطعم. 1ماعركتطأ 0 يتقف ]سطعمأعم معععإأ , 6. 8. نسم م.1!1, 1 5ع5-

 انامعرع زنطعأ كنيز. 560 حاسرمتسقع ؟جلووع ددصخأ, ممدصات]ا هع 101 عان]ةعر (36-

 ندع ةيوئريسما الدس (ناسع زم هكتعأو كاتم وندممل هلطأ اصصمدمتا, ؟1(همععهطألا
 معواز نعماتم معوددمل. 5 30 م. ظ.زئ, 6, تطأ ,عواز ان عملاممم ءودع ةمدقم لذ ةىةمح

 زم موه ء[ه ان همعر, دانه0ءا مءازمعمع هتمدقم ر هن عىمدمعأم وغو مر105ع, »50 355

 ةطل قالو لوج آ؟ه,لعائءللعم لعد 1[1ععرعد قط 4تواد طعاعطأتجاع.'' 0 نمقأ
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 لع ةحصصتمم 1ذممعرت1 مدع للعأ مماطلكدعأ ءانتط ال155 ملقم ىف نسئات5 0 عانت

 40 م. خلو 7 هطوويوهغ 1عوعدلسسم ءووو دحععمس 0هعط ةامعا#س لعص 15 ةءاعع-

 طاتءطمععم متعطا ءحكقطصتأع 1'هعمصص ععطءةدعطغ 1؟ع«لعص ةهل1 , لعد ظعلسصعم تللعم

 ءطعع 0 ةط10 هلك 0] ةطض 0.“ لئصتستمم اتصل 1م2073111 ذطط

 70 زلعص هلع دما 2626, صصص ءلئاما مقلع ؟0ه]هتقدع 10عاتعر ندم طلع

 [مرمصصحسص ص آطعاتتعم ممص هطوتحست (5ع0 710. ©1055ةكدصت) 7عءاجع7ع ةاتكالك لأ

 كزمت ]نع ص مععودوتمصع يدحصت 0ع عللتؤلمصسع صعد 8ءل205هرتأ 0علزاأ ةطص0و 7

 (372:0ءا6 ء«وع» ل3لعطم [ةنعاع» , 186, ص.ب 1. م. 8), سدتلطل 1عصمدعععع ممص

 مماطتغ, ممم ؟عاتطاتص ندكت معععوزودع دععاتصلممد (0001 ع5, 5ع0 ةعطقات اتم

 ةمانل 1ظمعدتكومع ممص هععاتت»عرعأ (10. ]هدو ىدط صلخ). - 40 م. ور

 5 ه 1, ه0طأ زم نتكاتص ]1ععامرل5و ةص201351 1طءةطتساتال 15 16اأاات 3

 ةووع [طءةطتصم ذطصم ”1-ة[دطلأ , ؟؟ عدن هطوءعرردأ » لعع ععجقطمصاع ]طعمطت ذأ

 منعطا ظسصتصم 0ملعع] 1طءةطتمم ةطص قلسصفطلت , دهدلععم عم طععاتطساع 5ةمععت

 1طءدطنمص 4لمصدسكدنأل.'  دامتمع ؟. (]1. مدع دةصصما1دأ1ممعد 30 ء0زان ودعت ة0-

 لعومد مم0لم ءممكعكتطعمع نتم ذمدع هطوورةللممعو بتاتعمف 7 آةبعوعمت ملاممد [طعقس

 طنصت ةطصم '3-1[هطقلأر, يحمس ءلتللا ظدعمتعع مع الآعددذقم , م. 21 5600.

 هأ عأ مملح صمص ءوا اهمدماعتعملا 15م ”!-«عزوعدت. آلطمم '!-ةلطتع يهعصت

 دعم ]6ءاتامعوع دموع للعلغ, طقصع طتكامسضمادسصد هقسومق , امعرتا ؟ةطأق ىمكحو

 ىديملا نب ميعاربا. 0ه0م0 هحتعسص 1[طصسطتسم هل-ل[هسعتلا ةااتصعأر ة5ةءانصلصسم

 [طوم ”1- كلاطتع ةصصم 213 هطتتأر ةععدصسلامس 1201 1هصعات 7كم 101]22عم3 0

 188: 10. 8 /هطذم ”!-«و م , الى م. ءا ةطص اآكطملانعمصر دلتا ص. 9. قصقو

 125 (هانأ 115) مهاد يأ فمات طلع ءعاعطعتستاتك , 1جتااتت , 5ععات7 003 0

 11ع0ءاطءمععمدفعمد , ظسصتم يصممامعمص ةطأ ءاعوزأ ذكع مدمزااتاتلط , 5156

 وعام عم تتاتست هانا 0عاموجعممتسامس , ؟0ععصص امعداتلسمت ةعلللععا 0ععععمتان عممح

 لئاتمصأ ددمع ة0همامأمسس ز0014دمؤ. ع قل م.*دار 10 ةصمماقتل لعدن » ل1 6و3

 عيعاطقما هزلكعمطم»ع ملعطأا طئعطععر'' ندمت ءلئام»ع مهوامم ةانتمعلمرعم لص ة210018-

 مدع 1لعصص ممم معركصت ءمع لزوزووءإ. ب 186 ةلثلؤ هطوونئةالمصتطمع ءويأ ذم ىلع

 لعملزو كك كظصدعملهملزؤ. عل نسمل ةدمعم لع الأ ]1 معواتوعماتم اسلأ هددتع

 ماصع ةووكععسصس زنلل عاد , ءاتدصت ممقوأو ءهمصطءصقأات هطوءنلهاتمصتطان5 لتقف

 نولعمت ماهوساتو نمتطسق لع معتق ةهلئانممتطتق ]هلل ءةمزلا, ؟ععلا ه0 اهدانص تأ
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 معرستممعسص امرصأ نيمدعأل عغ نيمتمسات ةلحال[د5 هللا. هل 17, م. 287 مععطم

 بتاع 424 هرومتق ياتمدعسمس دسصتغ قمعسص ععص ءلسكءطه لتعط اطلدوجعمر** يتحسس

 ممص طقطعغر ةذطاوسمع ءهعمدمع معععدملم ةممعجقغ عدس نعمعط عمر عطعمل11

 8. 8374 ممدود عزلتغ ,عيطسسص رطغت [عرأ ممص ممددعر, معع ةعماتغ ةللطل >هصم ء

 طورعوؤغ ** زمعاعودس ةعككصسمم ءعغ مادمع طمدضلممم ءددع. آطعوقتكتت ارطقتف , عا ءآ

 17 هم مدهر, م. 1١ ءا ا[هطوتتتل م. ؟ظلير 5 دهن. 7051 كصق ةاومتق ءهأ1 مدعم

 عمونغغعم اتطدتعدع ل عغمع. 5هعمتعم» ةصاعسس 1عوعملمم ءددع اهجرصق تت اعّدهيج ,

 اهتياغ 1. ع. ىديوتوم همجنهل. 8. 371 ,عمطتس ملعأ عوخنأ مع" 520/4 5 4 ]77 27“ 7“

 2“167ءو ء- 5ء2وعبت , مماصاع ؟ععاع , عذا عمتس ناعكشلا ةمالع هسقنل لعجر 2

 167“ ا 2. 588 مءعروزم [؟ الإ طوصو ءددو هعوعدلاو 23812 بلغ ,

 ممد بلاغ 1ءولاسع عأ ط. 3عأ 0 هعوكات 065206720 هر] ععاما» ركماغا دمط 0ع-

 ءانطكأ 00 (0ه016ع طعالعمدأ 137 مععومد 1عولاسع 5ع

 ٌّبَلَع شيرق ىريما ىا س وفنلا نيح ريغ معرض امو

 ع4 طمرصصص مءعئطوعمسصم كعمكممب ءلتام» ممص مق]1ع ءدمجعدعلا معموامصمع: » ءأزلق

 م'دوهتعمذ مععلم ]2 دلع, معد ]عمع ةصممراةتغ ةنوممعأ'' نعام ع ]سم 666

 ععردس 1طص 8101لزةصتر م. 428 طلو معععقك]1 ءعه501 ر مرتسم ممد 0

 الخ نأو هنت ريهصو أ طعمع 1ععزا علزؤم» معتعمد »دصسع 001, 51 م16 ءاعاتكع

 ون الع ءوزأ,** كءزصلع مهلع :عل0عملم 70عدط دآم 0 معمم » 5ءطل ءءطخت جد

 اطعزغ ,** يدقفأ لطم 81010 دصصم معركمفكسسم دمص ؟تلكدعأر 5ع 1ةعامصتسا 186م جكقم

 خصص همانق. 5زجمت 8 ءدغ ةماعتم كتف ةءءدصلمم 1[طص 18205310 ءىشلاب مع اذا

 هلعخ ( 27 هم م5« , م. ) ءأ كنق 51 راهم سيد هننلعدع (ءل. اللهطقمتفمل , م. |أ١

 كل ضير 4. لطمم ”سقاططتا, 365. 597, ما 145 ظفطمأ: ٌىرجالا كتانقلاو
 ةكاتكو اًكوتتو اًكتك كتفي ىكتك لاقي هيف ىَصَم رماب مه اذا ىذلا ٌحاَجّشلا
 كاتف عمجلاو. 8611 ءءا 1. ذم 6 م و نتطستا آطم 1101-

 لزدسصم , ءأا طسزصك معطد اللتر يدم مهمه 1كءلاأ ءلتامر. كم طتكعع معمطأك همد

 1م1ءا|ءدأ6 ىببنلا عم هتقباسو , انأ هداعملز6 معكم » دصل 516 ءع و هع قصلععم

 منزأ لعم (لعص 7) مءممطعإعم ععطقلاعم ر* مءعماعملسم ءوأ » ءا نتقع ةعاقأع

 مرماعامع طعمع مصعمملا.““ 1لزمع مدلعإ عم ةدلاعمم ندقع ص 6]هدددعتم 30 وح

 !اةلدمرت لع زوما ةءدانممع 50و ةقباس لتدت, همم » جدست نطور اندوأن *' ؟اناققعر

 ” 7 تيه لاو
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 يتعس ةلمت ولد لع ممهومسد ©1هددوستت مدضع زد0نءةجلا ؟. (ن16 - خل ؟, م3

 ذم معك ةعءاتص0م بحآمذ ءلزامتد هماتصق !ةعاتم تّلز (000. 147) صمد 7عءءماق

 عدا. ه5عرقاتك 1جتااتت“ عوأ »عا ]ةرذقكأا ءاتط 60 15115 6331311022 1011118236, نأ

 فعفمتامتع دماعصل.“ ةزودتظءدأ ةسافمت نامزلا ذب رثع هرممد هتجنن527 (دلام بهذ) ر

 لطصسم: ”ة-قزلكلعأغ, 000. 597, م. 6. ة1نمنست ؟ع70 عوار ع2501عمط 82052 8328110-

 جلى عراتكدع عجول مد عطت ؟عركاتك 5عويتعسألت5 طوصقمب ءودع طمط م055عر 260116 عال

 رداكب نهودو ددصقتس. طععهدأاتن رباك و 1 0000. آعزل. طقطوعمأ. - 40 م. 2

 مصقلم هطوورودأ رص د5. 236 املس ةووو معاعصلسم موجع 1ةاميصتوساتتص. ةهتأ هت

 رصتستسل م0815, ا !نعاتا ءصاع مهاعأ عه 5. جم , لع عمد مماتطتو ةصاعتكا همت عاق.

 (001 615 127 ]1ععازم ءوأ 0 000. 557 2 ل ناتدونع طموصحر ةزوصتا ةطذ

 مامسص مدعلظعمس ص ونت هرعخ مدعز5 تم]هسخاتت. قل م. 61, تطأ ءلتام»» 1ة-

 0005 رهدحلا هل جانا امل دءرتانأ ونعم 78ه رم“ ةننع 10:8 رمت" 00 وننعقا , 111 هت طمع

 معزوعزاأ طحتسست هط ءةتقتتسر 2620م6 هلأ »025 0طز ءءا مانتلع هلكم ةعطاعم.''

 [مدو مممممصتا !ءوعنع رعجلا مل جانا امل نأ جوامع »هلك لهفه 5ءطتواسم] لتع

 1كلمووزروسعس نع ذطص طعواعلااعر 0. طب هلك هاهرتط.'' هرب معععووم ءعوأ هأح

 1 عرلع»ع ج0 اعصعادغعمد 11 (011 هع 1"هنم مع0ل5دعوداتسص عا ةعطلانست 12ءعاعضألة.
21 0 

 56 جانا طمصع ةلومتظ ءداتمدعسص صمص طقطوأ. 1 ند 1ءءانو ءدا رعدلا دل جيتا امل

 د يتانرج اعصماتك (صماتك) ءأ ءمصقاتاساسسم 1انزا.*” - ق0 م. 62 سماع 6
 900-- ءءء 5 3 : كه هه.

 نوع زاتطءا 1؟جوتع هعددم» انوه 5. نور اطتطط 0 دعزلز ئعا 1معصحمقع ةلصتسم
3 8 
 أ

 ف 3 6 0 هع

 [زهصتو حديزب لسضتقا. آعوو نوعا. - ىلا م. 11 ذم 75. 5»1 1؟عوصلاتتت 5

 نونموم ةربصأر نأ عام زردطعماأ 0000. 1ع10ل., هطلغعرت مم7عمز زض 75. 06

 معرنم 114 0-01 ]عت همعودتلا , طعع معلذاو 22 ممم هعت» تونا 0عاعملا مماعقأم

 1[ عم ةخاتنا 0 (000. 147. طه 000. 555 2 وأ دعي)». آم 15. 546 ءعمومإل 16-

 انمعمو 1ععازمصعمص انبينع >عراتأ ددرعتم 5 لعد ملع >1علعع عب تصقعتم 1ءاتاطعتم

 طماع ةكان نعم ظنكم (!انع [تمهططقم جاواععتار معن ءاءط ءطععم.'' 1 عند !ععالم ءوأ

 انينغ ءا ؟ءماعملسمم يأ »مسصوتتمت !انانستأ ةانصانك نأ ؟دتسصاق.”' قل مهب حس

 الك مرتم طقصع ]ظعمتلممص هطوععوهاتقصعسم !دعلان د» طعاددوو 1[ ةقدعع !اءعاعم ”* طقتقا

 ةموزع] هلو » ةسووعمأ ةعوعطقملا دعلمر'' مص ةدعأا ةدتعط 0/67 [نل)ا 01

 (متص طعزووءوع ىءطلقم) , ل. طب علم ةءطصعساتعطعع, طععممعصلعتت'' 8 هانوةسصانس

 حاناعمت وأ 1كمرئهزؤءطلامساترت ةهالادنص ءتطاتس ؟اناددوو ةنيكس ةموول06 معا“ ©008-
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 ةسسصعاتمسج ءىم#ءد دمت هع ةممعا]ةغمد ؟متعدعي 110. هي ع. آطصم :ا-ةنطتم ر

 آ1, م. تأ أ 1عدتعمد ةعدطتعو [عرع هصصتق. آه 55. 5" انيشقخ ود هلة
2 

 هدا آم اتيشح , و4000 مهمه 0556273311 ؟؟ 811: , 1[ ؟مء طودع 26001:0ءعمزؤ. ل

 2. 110. 75. 6 متمداتك 1016د1م ؟عمالغ »15 عع ممطعر ممتع هأك !طعقعطتقأ

 0عم ظمطع.ا” 5زوصنظءدأ ءاروعلا 012120172 27:07:51 هند (ةعينشلا ةكيبقلا *ملكلا ب

 همم. ءانيعلا , 207: ى2 هند 02م7, 510. ء. ع. ![هطوت»دل 2- للص طل 1

 لوس ةمموجمعأ ءلتامءعمم مقلع ةءملموأددو فني مكخ. 6 قطني ملخ. 5ءم-

 دانك عد »12 عءزاتك م12265ءم112 ؟ءىطاتصم ةمطمطعداخدسم ممص 2001عامع.:” - 1

 رر 118 هطووروقرتع 0عطاتتكدعأ مهم عطقأ مةءاتدك ةءتطءصلسمم ةانتكدع عظفأ 0012

 ننمو. ع 8. 133 ممص 51016 ءعصعم» طعصتعتءطتسمم 21 ةءدصم ودع ءمممتماتككت»

 رصحسص. 0 ةؤءسلهغ يتمدصصم0لم 0عقعمل1 ممدوزأ معزوم ؟ةنطوعحس نوجكاملا ىنينض

 ممم » همعاتعاعط م1[ عمل هس 8ءعمططعت# عت ةنئددس , 0. طب ةمععر عع متعطغ مهعط

 امصعمع» [نءطءعجعمجمسع ةممتعطتغر دةهدلعدد مقهعاط لعصص ؟؟دمنعطو ةكصلعمع».”“

 آه 000. 557 7 دنع لهدم اكيصت ىقلي بيغلاب اًَنْينَصَو »>لاند2 دو ناتأ 2

 داق ةعورتع 2عدع27هغر 1م؟عصتخاتع 2035 طمصتأم؟.:* 11206 عجم 1ععاتم نوجاملا

 هر دلغر هعدعلم. 000 دغاتسعأ جيصت متطت يدتلومد متسوسفمم 5ءمقات 3

 المرن كك ةضتطستا ءةوعت» 0ع» 77هغ7: هددتسست# هءءادستأ. ع هه 2م. 156 مدل-

 رصاتس ؟ءجط2 © ةلانعد هتنصت» نع 0” هدم رم" هرمت»2 26 يدنغ د هرترممت» 04#, متطاتع

 ء0للأم» طعدع 5ع001016 ىل ضرأ بناج ىلا (5. 2) همس ةمنعا1ءعتخغ ءمه0عرصصقغ

 ءملسص مءعمدامصعمب عا ءعمممستعع 10عمم دع ةنئععمع هممص ةستصق0؟ يانغ, لعزسلع

 30 معمطو ريغص نم عرزجأ الو ريبك ىنمظاعتي ال زادنع يمن[ عدد 7ع ءعلأ ؟عمك10ط عا

 ءلتؤهرت5 , 5عل مدع ممد لن ؟ةعطدتص عرجأ ةءمكاتس مهمه م53عطو2ع. العجلات

 نسع عَدخُأ دصمصس هاسمعصم مع مع ذص ع مماستسما2 ناتتلعمب عام0321. 01

 8ظو]ملدهمج1, م. "خد, 10. 0060. 4537 2 طقطعأ نع عر. ل ]1»

 ه0 م. 194 ه ءةهنطعلمو معمدلتما معمدلمدعمب 6ةللاتععمم عوعالودسصقسم , زموع ؟ءرع

 اهم5 فئالخلا ممم »19 هماطءتنعطت جور ”* ونياتقصم هلعصتأا ءدالمصعمم 70 ءدطاتلاتم2 0

 طوطعإ ب  طرم اروح نيلكم م. 3221و 75. 3, 000. 451 94 ط366+ نيلكم
 مس © <

 اروخ. 126 معد 1ةءائوصع همصلتمم ءعمم05 ذا.  ؟ةرعونم ةطاعمم طمتضتمت 76د

 طمرختس مع هىعءاعطع طعمدفعطف 30[3ءطعم ةءطقملعس'' متع لعاوملت ممامتغ 0ع
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 اةرئانطم ذم 75. 150 مرنم اودعبت 10عم» 0006 186أ ندعبي 66 55. 2 اولتقت تح

 آكعروس5د ممازكدلساتك قطس طومروةهتطا ويدعم مععلاهغ آطصم ”ج-2هطدتع ةجانق

 8125:ت0لكث, ؟”, م. 265, ةهط ءلزأممع ممص 15 سصقأع ع0لل11ؤت7. ننال عانت ةمأعم

 طقمع معموزممعسم ةصم»هطقسنر ةم1ءانءادداسممع معهممصتأ : »016دء قمالدعع عمتطقلا

 ةطعع عةمعص 130ع1, لع ةص لتع (6ءانعطاع) جدصق هآكعمطودع 156.“ 1710 ءعوغ يتقع

 طقطوا طزةسطقعت ددط ,هظ ءا ءورصصعم1 26 17 ه7:656عو م. 111, 4-1. ةقح

 مدا طوعطقمأ ذص ه4ىده5 :ء0016 راعلا كنع رهظ معمم كب ل مل ءا 20016 عىعدت-

 مادمت كنع ٌرهاظ يل اذع و زم 762, 11. م. 561 طقطعأ ءمصحصت م1110:

 رهظ ّىعبصالا لاق بئاغ لثاز ىأ كنع رهاظ َكَتو ىكْشُت اهنال ةلاقلا ةاكشلا
 لازو بهذ اذا ٌراعلا كنع. 0هدات» كيلع رهاظ ةزومن8ءهغ كل مزال(

 ه7-ع01040, م. 36). ظدلعس مدوتسد ءعععوتمس 1ععاتوص عص املس 1ةصعتم ةهاتح

 (هددع زدطعأ اد اًمْلِس 180166 ]ئطوتانك عجتاتأ هنن ”ةعرتنووع مدع" ءر ةعل ةعوعاتس

 ممصد محدلع :ع0010366  ق3قععدرةاتاك 1155عأ ه6 ةىدد:1© 0ع, ةهمدع 48“507ع لعيب ح

 موعمو لع معك م. 8311و مهعص., همس 51011 11 هات 1ععالمرم عرط ىضقاو ءعووع ةط-

 ءان؟لمطت. ةطنعوعملانسص ءدأ ( عيا 61 70:06 © 72 7" عرججم8ن©6 , 0مم نك

 ركود مقملع ءءانأ ظيقمفتعع مع الآ823488 52 76 22 21:145 , !16عا ؟؟3 57

 هدراقع لا رصمصس زماع]]عرلددع ؟10عونمسع. -  ىهز 1لعمج تاتعاتك ؟ه]ان155عغ اهدا

 مع ةسصمامات هدمعسس 320 ءع0زؤنمدعسم ممداعقست ظ021511, م. 389, ممص طعتعاع

 ىدتلا تارسكنم, م. 346, ؟ءمانددءا مع" دلتا عودمدلاعدعس ظافعمسر 4. ع

 طرعزأ, ةتدعلصةم0عرىؤ6مطعم»0.' 1821 عزأتتا 0 66 رسكتأ 06 مهصسأف , نمت 16-

 معضم, ممآلت طاع, ادصح 13515, 1ةءعل0ز5 , عا عملعمت ةعمقات 0 ردك 11

 طسزاتد ءىعصمااتس» ةمانل (11هم821815181 ذه 76/7 انةنع/رع» ع5 7 نعلق 2071

 41/17"! رت درت" امان ة»» 1! عضساعم»0 , 80. لآ مم 3 مل دو ىكهنذ

 رسكيو ونددع هماتصع ؟ءعاسصاات» » لمع 1180عءطعمطعدعأ, لع ممعط هتعطأ ةعطاقألا

 جعوررمرلعم زكا" - قل م. 381 معدعتم تاضتمت ةطوانتل105 ةص 0550عملاتق 7ع

 6ع م0همممقأ ؟62ط2 ىنح جرسلا باكصاو اونماي ىنح تايبالا !ادعا اوناك

 اودرسب و, 6 ةزمع لصطأوم ءمرضعدرام ددصسأ. 000عءعج آمال. 537 7 طقطعأ اوسناك

 نودرب نيح حورسلا باحصاو نونماي نيد تاببلا ادعا. [ئانمت 02 مأنك-

 رود ناتمواتع ؟عراعرع ممدكعر ءاتدصت ةصدععأ زم هطووعىةاتممع 80 م. 3153, تطأ
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 دنع نم عمدلا رزغتسن ال 7ع001غ مع «1عط 762ج 655 متعطغ معامع ظطعقمسعم ,

 د معطع لمنع عمد 1كم هد ءةيلقسوعم."' طعوعملممت ء5أ مويلا أرزغتست ال

 لنح نم >8 3 ملزو عتطس مدعم هط 8نملل* (1ععانم (ن00165 طع

 ززعتست 12153 ©5[). 165505 35 زص 000. آعأل. ةذع

 ىدجت امو اهأادج وجر ةّنّرِه ىذك اهبرشو بارشلا دوب ىلا تثمط

 ددغ 111م نمت ممطعمم ماهعتمدوصم هطوو2734 ءأ ةه55مءءاقأ مادجتفمم نتقمصص 68

 مععجد1.:* ل 40 معدوم م. 32:8, نعتع2طط 90م1 معرمانأ علتأمءر مقلع ءمصعح

 لعرمم ه6 طمصقمسم ؟ءعرولومعمم ؟عجط1 دب ىححي ممم » ةيمما121.:* ب (0مصتاتما

 زماءاز لعدوسصسمسص ءوأ يمل 00ءععغ 20 م. 411, هطأ معتم

 ركولاب خرقلا ىسلا ءاضاتق ىكقكي تقلح بلهملا نب ديزي الولف

 وع مهعازغ: دركقعع متعطغ لعمل 1طص ة[هطقلاعطرو دم ىتنع0مدغ كد لأ لعاضعت

 كجمال زرص 1كمزدع طعدتم هزم ام زدص ومع ؟0جم]) 821 1ععسر انهم 21 06

 [كنءط]وزم زم ه5 2[عنؤ6 هد جعادم وعم.“ 3 ق1 ءطم رقعع عمه 3؟2عطق ةط-

 جمل ءزاعم نمل طعلعتأ عا »ونعط هد عاجوك طئمتوعملعم.“' 1ل1عوعع 11 هركأ مماتخق

 انطوت ععمو , معمم 5 ؟عروص معد كعطختوع دعلم ءمال , ةه1ذعط دعلص , هطصع 279ءا-

 ما زكغ 210ز ةس (لص 8ةتءطغعد6 لتعط) ةد ط1ءووص. لعمغ0 طع ةطدطقلالط 53

 مقصاتعا عع 8ءىعطتتغموع (0طه1105-** 5 ءلتععأ اعصمعهعتا هاجمت عمال ههعطم 10 ءاتح

 لمهتك معمم عرطأ ةلأنق ءاقنعلا هب تراض 5 ا 10. 1ءوراهج , 2هسو اء, آو

 م. 556, 2. 45 م 11, م. 255 8. 2و 11511217 1 1( ع0.). 1م ؟عركات

 متطن] عدا عمت ععملانسص , 5ءل عمم عدل ءداأن »ملكا لعمتل زط٠طصمم ”!-ة[هطملاة

 زمام ءععووزددعار 300113 ءاتطط 2ل3طات 30 مصللمو ذه 5100 ة؟1355]0عغ, 1. ع.

 ملد0115 103 3طوولووو ؟هزووو1.0* لس 8ءدمزومع ذه هطوومهالتمسع 20 م. 428 لت

 زم (عردغت همر عتا يمم4 ذمدع معاك امامملددل[غ , معرممو ةقشملا , لاند [ءكأاتق

 ءلزازن5و ,هءاع طوطعإ ةئقشلا. 18010ع انطورع هع همالسع ؟عجانأ: »1 1' عد

 لمممُع دمع معلمع زمقمأع.' ظأ طقفع هانا

 رمد عيتتلعسم طقمع !نطوماعع دهتمدأر, عل امةهانسص !عولامتعتم ذه 00

 ك1 جازوددصم وزع ةطزمع ممم ]زعم مص زم معد علتاتنممع ظكناقطو '0-1 وتمت

 نص زم اهرمم وينقعأم ءا يدتمأم 8[دمت ل1 دلك دصدلاف ءمجعطعمسلعملم ىانهأب

 معواتع ظوففاع#8 ه5 11عالرو 8 , 1120111192 0 ممجز , معع عجم طعرمعاو مصقلع
١ 
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 ايزو وتو“



 د

 عماعمحاتف ءعصقمرأا وناتذ 10عم5 طحقلع ءلتامد ءمضتومأر ءاتقطقعأ ةعواتاتال 205

 عزلعدغتع ةانصح ممص ةةصخئاتسل 30 ممماناسدمح 0ءآ1عمطع نتقهع مععع3ق»عامتاتك , 560

 ءانمصت قناندع ؟ععاع عا لمعاع 10هرامعدو ءع0ل10ءةالساتقر ةععاتصم ؟ءصاتاةساعمست , ة0ئانم-

 مم مممعمأ !ائطعل ممص ةلصملسسل ؟ةعئاع معوماتسمم ءودع ءا ءعلتامععص متتللم

 مممعمصتسمم ءمصقعواتت , تكا 120065 يتقك ءضاتعسد ءأ اتطاعمع ؟هادعضأ. 18 هضصتمت

 مللعاتتع ر دأ يدلك ءعداتص 10عمد طعصع ةصعصسلقمك عار طص ءممصتماعاو 2

 رعود 10ةقدو ةعم [عاتوعلك, ءدعامسسدع 51 ءعماعدلمادمت مااضل1100 10 عانصت 26-

 جاورعورتغ هصسغ امكءالعزاع» اعداقع عت. 50 يحتل, ه1 ءهتاتعأ هطوءررهلتمصعك طق

 لمرعمم مديساعمم 1ةلكوم ةاتصلر 51 ءع0507 001 10عم5 ةئطأ 01111 ورعد 1ءةصقأع

 مماعدأ, كلطأ ءاتئوعتع ص ننم5د هطوعمو هالمصعم ءمصكعضتطدتر 1هءبصم ةةصتقت ةامعصت

 لمتتمصع (عداهتر هرماتصمس ءلتئامعتك ةصصمأةلتمصعست ها ؟عمولمصعم» ؟عمزعطعمللا

 وسع ددطواتامتغ نتم0 ةطددلتددتسسدسم ءا تلتعسادم» هيا” 1810 عمع ؟هراقكذع

 ءا 132عمرم مرةعدامع عار د1 ءعصقمت» 111م عووعأ طمصسمعام آصعموصتأاتك , ةلطأ عام16-

 لوس معاممو ع ءعصخستت 1هعاتمضتس , دام 5ع20 هدأ مم1عدذو» هلتصقعتتك لام عاتقع

 رتصت هرتتعداأةلطسس 1م نسل عروزادأع 11ع10ءاطعءععممل, ىلع ععوجلاد عا ةدعامرأ أ ةاع

 مدملعصسدر 1ةععاتع 108عأ 1ع

 ]ص 1ءعامرتك ءمرصسصملامصت ةءعئلعم» مهعاممراتت ءمماتصاتقس 1ععا اي ةللئاتع

 زملزعأاطس5 ءا ع]مدوودتم ر ءكتضقكأ انأ لاتم امرصأ انصان) ءممقاتأ ان ععسأا 70] انهت عض

 جطوم] ناس. . هداعو ؟هدئامكدع ةلتذ طلئامسعمضدس !؟مموصعمأاك طتقعو 300عصااتاب

 ماتسع ةاناعمم جعم جمد مطم عدمت ننفمت د؟ا3ععمأ ءلنأالو ؛هاسصح طتعاتنت هاتان ىأطت

 نا

2 
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 سا. 2. 21 ]1ءمزملا15 ميعم سالا بابق اوبرضوو 01136 56183 ان 10 ءاترم
 ءلعرعم , متطت دنطوطوءدعم عيدصتغب 979 كل ذص هطوعمرةغلمصع 30 ط. 1. طمص 2
 رصملع يدنلعم معضتغت: »د هزع ؟ءططسوعم لعص 16214 (0عم هزع نع لعد 2و
 منعانعم) معصم طدجتللمد عمد ةلنمعمطم]5 ةدكر 035 (00عع لعم) دع تأ هلع
 قةنطععم ,:* هعمل ءةدعصمات همسللف ةغدللأ اوسع حوزعمب ءاستا1 عع طقطعأ ا[ططم

 ”ا-4خغطئع, 111, م. م4 هناشل اًميظعت ناكيرلا .بابقب ىقرطلا هل تنيز »ذد
 طمصمععمص ءّردك 0ععمرمطقماتع دتقع ةطوعسقعاتللك هدههأتك 1هرأطسقر”* عغ ةدط
 ةمصم 196 (؟1, م. زبث) لوس (مأ صموسع هدكةتر م. 111) 0ع لهعع ع طوال

 ,علعتمأم ل: بايقلا ) تلمح >ةطوصدعاتا2 (هدسق143) ذه لالة 2 0 . 2 0 3 ١-2
 ]]هعتطتمغصع”” 05 ندموصع معكم قطص 8ةططدلا ةمدهل 2ز2ةلئطأو م.
 سخر 5.2 ظوأ زهلاصت ؟ءراعملممم : » ءأ [ةظععو ةعدلد ءما] وعدم عموما 7110

 010212 , 3ع ؟ععاتطل 1آ[ةطعطوصأ.”“

 وبا. طدمع طقطعوأت 55 اي زو ج]وو ه310: (31, 1ع :) اطمدجا ةءةععمل] 6565
 دل

 م م ٍ ٍم 3٠١ 1.يععممادصس 510. م. خيعر .14. 1"هممجد دياي هععاتىلأغ م. ظلر تل

 ىتا. ؟عءطه م. كلبق ىم ىتؤي سيئ هزئنصأ 8 ءةطأ 220 113 2
 م2 < 7

 0ععزماءامس.”* طكممع طقطعأ لجرلا ىتأ » 71: م7: همهك 0عععةس عم , 07“ 0ع-

 32024 , هتان4 ]قع رهعتنأا# هز ىعروعع ةءعمب»ع هلاعت» عل غ6 طق , ده ااذهغ 1ع
 دمعت عل اللمهأ اه طع اندنع ةماشعأب ةمدع 7104 17867 (14.) 800لعمم- 6

 ةيماز ءةصلمو عا 1!هعمك ةررض0 كقعتأي 11, م. 23., 12-9 نم ليلخلا توب ملو
 خلا ةعنصلا ليق ددممو ص ءيممدعمم 0هعاتد ءوا ظطقلتا ةعممعهصتتلك عممصسقع ْ

 0000 1 ككاررخ موه 2 2 عرطد نوملسملا ىتوي ىلبق نم هوما م ءقصأ »3 2

 مدع مهاصصتمم ة[هوانمت.““ 01. ةلماتام *ا-ل21هأ44 : لوهجملا ءاذبلاب الف ىتأو 5

 ةبملع ىلوتساو يلي انو وا عيلط "رشا دس 7. مره , 3:ه:47 ىف : ىتوأ ةبَسل

 لاجولا ةلق عزمععماستس دعاس ممه 30 ةعمئاطص ءمللأ مىهرتامع مدانعااةا عت

 من1.“
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 رخا 1آ , مممهممم/#/ (مزعط 1ةنع ءاحكدك هلك 05 ؟هدهاتواتعطعتع ةماعطعألهص و

 رل5*[0 طعما ءت"[ كرم ةغء)ء) نأ كايتذد ىلع هنيدو 5 ا ل 0 0

 رقوأ ام ىلوا هللا فح و ةزمو هطزوءأام م.هن*, 15 ةعاطلا ىلع كل 501. ةيصعملا.

 آنمع هةسمات عامر هملع4# , هرمنا ه. ج.م. مر 5, مكر 7, ظءافلعم#أ و م. 7

 4 ح4 1. - 16 هههقامنءانوصو ءىشلاب 00 (م. اذء. 14) ؟106ةخدع طقصق. لح

 تكاتك 0 ةىشلاب هيلع ا «انطومهلتامعع هأ لعلنا,“ وجو, لقلعل., ]111 .

 م. 208, ه6 داما. هيلع لو ةودعر6 منع 8: كيم: ءمجءاععآغغ , آطص ظقاستم , آلآ,

 م. 269, 117, م. 286. -ح 3 1لهرم نيته ىظحاو م. اثم.

 خا 1 نالف ع هطودعة084 همرجة]]و5 ه72 مك , م. ةاخبر تلاع, هجر 1

 ء( 5ر لطصم ':!-ةنطتع, ؟11, م. د. ًآطقصمع طقطوأ وعيشلا نم خا , 76 07 *ممءم

 هرج هنن 0ز) ركع 1ع عمبت» ر ل 6ع. ةعع. م. ءا اب 1. , 606921 ه8 020672 مح

 نهور»ع هل]فومنقمأ م. 1 (هتأرمأ فيلطتب) و اه", 8 ه 1. ه6 4*5 (ةريضخلا سبلب)

 حا (باسكلا عضرب), 15فةططتأ, م. 8* (ىتاتلاب مهسفنا نوذخايو), 50/67

 م. ه1, 6 (هيلع هللا فقحب), ا, 5 ه 1 (جارخلاب) . ه., 5 66 4 (لاملاب)و اداو

 6 2 1. (نيملسملا لامب). - 22ه ه72ءودعع مم" ةعناو رععتا (ل ةصقسلعم آاذع

 ةزممص 4صلعتعم» هلعع نع ءاحوود ؟عممصاج»ه]نعاح ةاعالعص) م. ثمر 28, 27ه: 65©

 م. )1.2, 1 66 4و اه, 55. 5, 06 لوطوو 55٠ 30 1طقفلتاطأ , ه2(

 0 2067, م. 1: آطدصم : برقالا قخاملا كلسو /6 هنود: 1غ عه" عدأ 2001/,

 1101:114١ ذخام 2 كئكلاسملاو جهنملا ذَخأملا : دوددت دصعاةرطم». 8هعاطم» ص

 ؟. مم دعر مصممو عمر ظةعئلتام لع مععملتع.

 ىئدا لو 6. 260. م. 6 5., رود امنا ا د01 ء"ءأ جعمتا01 677غ , م. ]7#

 2 هسضوو26 , م. 8؟ؤ1, 2, سطأ آطمم ”1- لطتع طقطعا تخافز 10. ةسمم. الو

 هنم هذخاو هرداص.

 زرا١ ظلدامسلم هذا ةنومتظعداتف همس. نهتان زرأ 1هدودت 67ه عر م. امك

 ذازا. ة5مووزوو ممطتاتد (7/5ه4/ هدوجا ىم) 0هعار1هضدسص ةممعاا متع ذازأ بطر

 (م. يور ][صمفست 815. 591م, م. 81) ها ءانصص ةق1. نازالا بطرلا (م. 8, آ1طصو

 ”ل-خلطتم).  ؟1لعاسع ةوذو هلز عءاتئتس 18ةمةزعانتم دازأ 210 01115 |,

 فلا. فلا. ةدامملد ةدصا ؟هطد 1[ةصاتسأ ىبذا فلاو ىدي سرغ نهكاذ
. 

 رن, ار, ها او دطتع وأ ددللم مممعاتك معمم تأ لت5ةءماتمق دعف ةدعاتلاانق.''

 لحما 11, 560. ىف :. < عمطر لووول عد" خو "ه8 (ةيعب*غ, م. اذا
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 كف 7 غ1 عمم , وهلعنع زلم“ هتت رتدتنالدع ممقع#ل (]كةءاطعت) , م. خم

 ةضق بيبانا ىف نيباتكلا نيذح لعجو. 8وءاطو» : ه2ة و556 , "72و.

 دزومأ 8 ءدانمدعمم ةقتعآ# , رتعاعلعع (ةوطمص) 1ءيغنع ع هلم ه0همامحتل حط

 بت. ة5وعمو 18 هءعمجلأ طه ائطتو لع ممعطتمتو طجلعتسا ا ءلور 000. 7

 ((نهاهآ. 111 , م. 10) ء. ج. م. 26 سكان بوبنا. 80هءاطما: 423626

 65د © د كه - هل

 سنا. سنأو م13. ةط 5 تح ةسنأ (10. طمصع)و م. 888. 100ءمج ةعمقان

 01102 ةسمئأ ةيراج ء. ع. للاذ# طعقاعو ء0. 8[ةعط.و آآو م. هد.

 فنا. فئاتسملا ىو ةءررمد»ع 058720عو م. ل , مكه 10 م. اخ, 4

 5 ١ كلذ ا 01. ةمدل "م1 اقناتسم 77054772. 1 ز ةصطقتطأ !10عاتح

 (1همعم» لبق ىذ ىم اذه 6:طل5 لبق ىذ نم رشع ىلا كملكا ال ؟ءرانأ معء

 0 امي داس عم ةود ممتع تاتزا5 2118 5 امئالاتطل “١ 1. ع. 272 7205/6-

 7 [لدصتلطقسأ , 12666 1١-ه1/4/ , 000. 1070 , 1. 530 1. كاذ لاعناس

 ناسمؤنأ كناسم ىف. 1106 دوصقات 100036 010 1 ىذ نم (2014)

 بوأ. 00 16 10ءدانمدع هيام ىف داس © 1 ان ممر 2138 * ءولأ م

 لمصع ةص 67055. 4 1طمفلنطث. ةلتد ءىعصم]2 5نهغ م. ظححر ن]غ., كو مهعطنتب

 11هطدعسم4و م. تير 1, تطأ مدلصاتم» ديامل وهو و 5 قمر رخآب وه 1؟عاأاتلا:

 1 سن/رءمدنم *7-هس1505 , آآ5. 415, 1. 204 ؟. نب هموم هيلع بتعت

 الاب ةكرداف ءتغيلخل ءافوا اللا ىسوماىبأو كيلولا وخا: نابيلس (ريصت

 هللا ءاش نأ دعب ىتاي ام ىلع هبامل كيلولاو : 1طسو ”1-اطتعر 111, م. ا*لدر

 ةمط. هبامل نطأ زم 1عةأا تم: 17, م. تحور ت]11. ظهلعمم ةعصقات 01عأأات

 توملا ىف وه ه. ع. آ[طمم '!-خغطتعو ا, م. ؟ثددر 5 2 18. - قمزودتلظ ءونتم 236

 ومعأ5 بام 0هرءدصزعم هدار نأ زدسم هطوويوهجتا 1!1ةوعطعع ذم 6/هدع. ه4 طقم

 انطأ. (ن1. طزةحكةلئلتر, م. همر 5 ءا ةصم. 5ةعاطقات. لس (هرل جوااتع طلصع 7ع1كاتق

 ةمان0 21-31ةلعل 251 و 11, م.111, 7 تطأ 1عععملاتس ىبامل نكيف 0-0 « م0

 0عوزل عتسمم (غطأ ّذص عم ىانصت ان[ 2205131.“ 0

 ىوأ الو ه. ةعع.و 5862 مع77:8541 هاو, م. كمر مهعص.ر ذا همعاطمع عام

 موز ءءانتعه ةعمعملمج1 اةدانسم (ء[. 400. ءأا ة72.). (هوذاقهكأ 0 اًثدكم كفا

 »١ع ءهناعب» اممم هن ة0700ه1407: , .١ ةء زرع سام مععأ هر» عام خ/* (طممع

 ةرتط ثََح). ظوعاطمال : نيبنذم ىوأو ىوات , ”4مو/ع», لممصعت معانمتاف



 كو ردي رقإ »ك6
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 لعف همته ط]ءور 165: هةعطع“ 8 همامفدع هدتكعمت 1ءععملتتست عدا ةنولوانتي » ءء-

 ممرممأ.7'  ةللسمتعممم تادحا , دغ ه دعو. مدغعا, طن 1. ممالودنساتصت 06 اكتح

 طتختد 11!1ةودلتطمسو لن ءااصت

 ىلا. ةآرعوزمو طمطومأ ؟تاجتتع لن عاصم 0 هتان 56 (مع» فيركت) ءد

 ةىش 6 710. 1رهصع ةاتط ىأ © شيا, 2/0844 ةمل شيأر 5عل ماتا نمت ءوطتع

 رد عمم مرتد مأ 10عدصص تطأ هى ئا هءعءانلا دلوصت 8 عدل1026 62/4“ , 77# *0210:71712087 ١,

 انآ م. 2185 2 تطأ 11.١ ةىنت يآ [طدم :1- خلطأع ءزانك 10مم طقطعأ شيأ.

 سببا 1, 2ءدرجع”هس6# و م. ظحهر 5 ه 1. تطأ دلع مرتع. 1ه«صق ءدكاقأك ةزجاتل

 [معرامعر د كممع معتم ممص ءممتطتع7701ةاتت. طه 1 سكك 1ةمااتال 0ع-

 ستأ دلومزظءدلتمسمع ىال , انأ 0ت00انع 70772056« , م. *]

 دب 2 هنود ىارلابو م. 50.5 510. طقصع.

 نحب. ظنحب. 1عوزسباند م. "44: ىو ةيومالا ةنهبلا ةديبز_ اهقسبلاو

 خسيفنلا رعاوجكلا اهيلغو ولوللاب ةجوستم , انطأ 10ه0_ ”1-ةغطتع طهطا ةلدجلا

 ةيومالا ةدولوللا ءتص ؟ةرع. 1. ةندحيلا (210. قدموتع م. 2هم). 1/10ءاات» ء5دذع

 ندب ه]ز3 10م3 5 لك (م1. لدب ءا تالدب) , يتحسس 1202, 76/772. ل" «.و

 رع 596, همم. 2 ؟ءرئاتخ 2 7002| ءعربنعتاا دعتازك ءا ددسو 7:7[ 0106 تأ ةننغ ارعطقأ»

 7عررجعت»/ همدسرتآءا , يتقع ؟عرم ءاتنقسص ةلسصر] ا ءلامع تءونعت# لعفأعممأ ع. ج. لق

 من1«, ه0. ةكفعم., 111, م. مفعر 13 رجات ةلدب سسبلو , ين, 12 هتلدب ثتذخاو
 دعا ؟عمأ 7ءعداغتص ءلاتك (مزوامضتك).'“'  آععمو5ستلتاسك طفع تطل ؟10عاسع نتقتص

 5 ءءء

 جمعدطسادصت ءمسصرتممعتلصمت ةدوع ءاتصح ندب (ن000 ممممرتع اهصااتنت م3112

 معفات5 ةلوصتط عوار ©ه]11. هم7صود). 110ع ةنتاعتت ةعدقات 16 عيا ممالاتم» ؟0عة-

 طناانرمس , 7/0/144٠ اهنيب ةقالعل اًغم .كخوت, ةبسانتم ءاينثلا نم عومجم ةلدبلا

 ةبتونيكلا تلح نعاكلا ةلددو سوبلملا ىنخ اهلامعتسا رتكاو الايغتتسا ىلا اكاد

 ةماعلا مالك نموا تلوم امقالكو.
 ذب 1. 1م مسصدصعماهرتم 20 ؟ةروسص طلطص 1ةصصتمل م. قر ةصم. ©, ةتح

 ماا وأةأاتا" مع" بلغو ( قبس.

 لذب 1. هىسشنلاب هطخ لذب , 50 ةرجإم « 7:00 دردءرد108)6/ , ]0 نحط“

 ٌّىرِب آ1 نا ل, م. نم م. آبمصم ةاتط و 5: 86 همام" عا اماسدعأ# مه مع

 61مم“ هك 8ا)) ١ 6 اع »اهأ همتاتاعمأع# , هج ةهارتأ  معاع# , ةمناط ةطان» ؛ 16 7" 8-

 مامامم #18 مث م. #6, هر 17, تلا. هطأ 1. اربي (؟ذ0. لاق. نا »دعت

 ز[مطومعمل , رم مثمر, ة[دق'سلأر, آل, مب 456 ةةلو, ععأب

 ار ل
/ 0 

0 
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 20 طقطوغ ماس. ظباردو م. الدر امدو 1موءوعومافهو. (0/7ءىامر م. 155

 كطمم :ا- نطتعر ؟, م. ؟لر "د. 1مكامتس ءمااتمم 20طأللاتك هدا يتفعت روينطب

 م10. كطدم '!-ةاطتع, 3, م. 114: اروبنط دامس ذا طبربلا هراقتحال ىكبا.

 كرد» 07 ذم انمودح معءععمألم1 داومتظعدأ ددعمع 51:21:15 , 2725272005 , هنأ

 عوعمم ما 0 1202] ذص © هدوه27ءع لعد 72015 ءدربسعببن15 ه4 موت" عج

 06 نمو 0ع 7ههطعو م. 66. 1!!هاقصلتسمص ءىذ ءدعصوماسمح طسصزتع ةومتلظعمع

 (لممتك هع ةمصم 218, م. مع عا تير دطأ هلع ةططقمر ةلتدع 1[ةصاتستر 503+

 درابلا بحكلا ا!ذع ام » نأ طودم كتمتلسف طئوعو ةصصم27** 4006 ءىعصماسمت

 هع ]طمم ”1-الزةن211 هموم صاصقلا باتك ,. 000. 2(998), م. 121 بتكِبلا

 درابلا »5ه11ل1تنس سدعملدعاسسص.'* 1ءءاتمسم ع /'ي»ةعلم 10عدختع ةراتل آمصع

 ذه دع. 4اغز“ طمتاعر 111, م.616 , ةصص. 17. 01. ذه 70هلف1 : اهب ىَنُكيِو ةدوربلا

 روفنلاو ءاقكلا نع افرع. 2-3 3 11ه. تاديربو م. أر ةءمصتعم أم

 رحبلا تاددوب لوعاتأو 111م م. طلبو 20 انطأ ةزع مرتع

 1 لكيعلا , 27722024 ١ م. 88. , هم. ضقن 34 ةمدل 2027 , 466ه. , 1,

 0 109 كب الكر م93. مدس الل مرتبأ ىف كقعلا »طودعم ةءصقئاتك ؟نتأر””

 717:0 , م. ؟لء, 4 جه 1. عا "711, 18هجدصأ اص ه/-112ع54: دقعلا تسموبأو

 وح مربناف ةهتيكحا اماربأ د - اوهأ و د: ىدهعربتا , لوعاتخر آآ1م م. !.1, 10:

 آهدعز هاوغ ىلع رومالا و 765 © د20 2102120 عع," ءانه# , ]م, و, ظ..

 خزب ٠ خوبم 1معل5 071:25 71726 عو م. ظمأ و 1 1 علطم».

 طسب 1 باذعلا مهيلعر م. 880, ه6 ةردصو 1266 ٌلدعلا مهيلع طسب,

 1و عابر ءدتاعت:0عمأ ط0 اطعت» ءوتنقأو هد هعاقعع.  كذستلتاع» 1[كاهلعظطتأ

 0( 11+ ,, 5 ةزكدنا عي رشتتا ؟ابم' ةيطرلل نظنلا "ىسح.. نم لكسبي .- مقاسن اَلطسَ

 نالخ ىف ةذودنطءمأ ةسعءأب# د هلةوهعع»» , م. هلك. - 711. 8 ديلا طسبنا وأ

 زو 6 /هم5. 30 8ء]40وهرت. 110. ءيعمصماسصم م. ك4, 7. هطأ لطمم '!- ةلطتت

 حا لطسبيو : 1طمم ”ة-ةزطا 1, 115. م. 169 طسبنأ هقيأر اذا ىذلا طييشلبلاو

 كيلا. 0صص عم م. ءممكاصتتاسع م. مل, نأ ١

 رصب 5. عيشتلا ىف نورصبتسملاو م. 9, هذ لطدم 'ل-ةاطتع, طه اكطما-
 لدتو ءا اكورعةهتعأل طقطومأ ةعيشلا ةالغر ةملعص مصملم ءديماتءةدلسمت ةوأ نتم

 د همه 2

 هنيذ ىف ريح ةسهلا .1٠ نعد ىف ةريصبلا وذ (761, 1, م. 95 ءا آمصمع).

 2 ع ع. | هلا دو 0 0 رس هوو ع 1 هم
 قرطب. ةقرطبر 5 و 01 ع711ه5 رمه/7684 , م. |*خمح ةقرطملا جان“.
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 لطب: للطب ةمومنسنك لع مم8أهو م. ]| , امك. (ن1. (نمدسم»#. 20 1لدمأتت

 م. (ه0. 311.): ىشيرشلا لاق عاجشلا وو للطب عمج لاطبالا لاطبالا تمدان

 ةءالخلا ناسرف لاطبالا.

 ثعب .١11 آطددع طقطعأ 0 تعينا و, 7/6 657:06 ركمد»“غ]ع همنا تقآر ه؟
00 

 © ءء هم

 2250م ءرك ءهولعسم مصصم0م للعزل م. هه اًقوسف تعيذأو

 كعب . 0 هلم, هم]عمععر ذص دءعماعسأته ةلظسصمس ألك, م. "ار 6, تو و

 هالإو 8, لاقعاتكو 1و م. اا ءر 4, 111, م. و 9. نادم ه6ج211096 مط. لو اذمو

 ندر [طصسم ”1- ةلطت#و 17, م. ل. 0 ءىش تاذ ام ددتطتا ةلطسع 0ءمعرل1 دس

 مو.” 710. 67م5. 3 ل0

 ضعت 5 ©: نم 2. ءأ ل م., رجه7 472 762 7657 هلهن2غ1 هال , م. اةمكو 5.

 © ء.

 رغب. رغبو م. "هو همم. ا 8[1عععمأر ونتتذ طقهصوق ؟ةاتطاتسم رغب تكاتتط 0617

 هرصتوأا. ةطمعاتق 1ة00ةكاتع آط 7117.

 ىقب. ةيقب. 1رءراموع طقطوأ موقلا خيقب , هنلءد هرج[272. 516 م.م ةيقبو

 1 ءايقفلا. 560 نتموتع 0ع نسم ل1ءلادع (10. طهصع)ر ان[ م. ب ةيقب اذ

 سانلاو 1طدم ”!-4طئعر 111, م. امم أسانلا ءيقب تاو. لطاط 1035 0

 ةيكلاملا ةمئالا ةيقب وهو. 240844: لاقي لضفلاو ةدوجلا ىف لتم ةيقبلاو

 اياقب لاجرلا ىفو ايابخ اياوزلا ىف مهلوق هنمو مهرايخ نم ىأ موقلا ةيقب نالف»

 ىكي. كو دعمفات 1هصقأأا. ه0 70672042 001212020715 , م. |, 19027 .

 مدى. 30 آطص ظحلطتس.

 كنب. 8. هدا*, 1 01ءئاس» 0ع ممتلتانطاتق عمد ؟تتكدو 0ءاهءامدو ىقش تادانب نم.

 ((50ع2 زطأ] طقطعأ تادامد ءا آ0:13556 72316 ع«01013, ةجقوات0>2ع25 127061ع ؟06317-

 ]نص ةدانب ءد0عمص: اوصل 8 ءدالممع ناذ3 كنب 76920. آه ةمموجتمطم طسزاتخ ان!

 [هاتأ يتمل ]ئطرءدعتمو ه0ز ولأ هنا تادالبر ةعل طقعع !ةعاتم (هلنعز5 ءعراع ممع

 عدوا. (0هجاامكأ وينموانتع 0ع تادايب , مع: هود« (؟10. ؟ تآلعم5 ذه ©

 ها لطم ظداستد, 111, م. 202) , طعواتع 5620 ]0ع :ععاطعاع ةا05115 5110+

 ا مآ. باوبأ , ية: 665, م. ؟ا, [ططو ':ا-ةنطتعو "3, م. 11, مدعص.ر انأ عمو.

 كينبردو 6[ طتصع هيد , ههي/ع)لص# ذم [هلتعلطاتو ططمصأل انته, انأ ةصان0 8ع]13205051 ,

 م. 152 ةءن., ]طع 8زمطةتعر م. "دار 6 ه 1. 0000 ]16علاات# م. .., 6, همر 38

 بابلا 656 مجم ناطلسلا باب (م. ه) ه7 م2 مةرص25. 1006م دعمقس طقطعأ

 ظعاذل5ه1, م. ثسؤر 6 ه 1 ةريضحلا. 200/44: ةلودلا با.د ىلاعلا بايلاو

 نابتعلا



, 3-8 

 لاو 2 م

5 

 117, ء. د3عع. م. هأ ". , ه1 1و0 ه7 عنخ 0 ع 6011665514 , م. م3

 در ل ير

 رك 0 رم. هاو ؟10. ©7مد5. 30 515ه

 تيب 1. ق4لطتطءإسع طمع مةءطصصم دعصكات ه07227202, بم ]هما ءموعهماطت

 ءهمهلعسصسمممسأ (10. آطمصع : ه71-7ةع6هك] : -ت ل ركل مان ىنعمب ؟رذاسن كلي

 ليللاب لعقلا كلذ لعق ىتعمب بلخالا معالا), م. 4, 5, ع.: 1طد 1طدلا-

 همر 60. 0ع ة]وهعو ]1و م. منو مقعس.و مم عم طقطعأ مثأ مثو آطصم ”ا- خفغطتع

 ا 0 مآ. تايبأ ه6 توبب , رثتودنح ع وه ذط 1عقأ 312 7 كانك

 (عيبارت ءآ. ل565 هدط ع م. زر". آطمم ”:1ا-ة1طتعو آ'و ا ع

 1ءرع ةلوهتظءهئتمصع 0ع قسصمم د0طتطءامع ء. ج. 2 ىمةرر+ةود: 7.89/24

 لك م. 55 (0م»”6 همت ٠) هلو77272 وهلم هام ذص عملو ةهععجس

 ءاسصكر م. ؟ةلمر 3 2 طر هسطأ آطصم :ا-ةغطتعر :*”, رم. "وب عغ لطص اكظطقللممر آ[1[ ,

 رع اماو هل. ظدل., طقطعم6 بلقلا لعا.

 عبتأ نك ىلع م., ه5 144 ر 27654501211 , 25 هدجءو24 ه5

 كرت آر درودم». ؟عطأ لعج ر معسسسم دعمك ءم7/مءمست# , م. ةظير 2, دطأ آطد

 ظطقلل دهر 111, م. امو لعج و مت, 5 مم نمم آطص 21دك. , م. #2 لعج

 ءمصاعم سطأ م. عر 11 !ءولاسع هلعجف , آطدم ”ا-ةغطتع (هدط ةمصم 197) طقطعأ

 ةهكوقيوز لوعهمأغي 11و م. مل. 16 اًنمد ةيقوأ ديلح كرتيو و 292:6 27/7202

 6/162 هء”ةهتد» وههت» 424م2 عب : 0لعتملع تتم ةسما. 3ع. ك/ععقا هم ءوو5ع# , رت ء-

 66 هلةو:64 , 10. طمصع ءا 5دءطقتج 20 زد ةلئطتر م. 22. 11دع م عوالم ءأ

 ]هعاتذ اص (نه1ه7هوم , 111 ر تا لزا فم (سمةلع عبسب) َعَبَس دعك رك

 7 » لتستكأ هراتك دس د5ءماعطط طقصُقتز1.٠*  طمرعم 11461124 , 07727:6  415 ©«ج# 7" عررو
 7 هه

21 

 اذك لعقي هكرت م0 هلعج, 1!8ءادءطعم» ذه اآملنعع 30 ةطصلط 77854. لد ءنعأ

 بادي ب دع." ٍٍ 2 . 5 .٠

 دءودع ةهل21ع» طمؤعب»ءر م. عسر 8 ارقك بوذدلا ترتن. 182ءماوسع ذه مطعقتأ

 0 2 )101 سر ا نك نيرشنت نامزلا ناكور 710اان> طقطعمع ةنوهتق ءةد

 المدعم ةممعا]ةاتكدسص هع. الاوسص معصتتك 1اكءطقم (0ءامطع ممدقعمم

 ةمءععمعردأر, كك. هسه. ©. 740744 طقطعأ: لسعات ةماعلا فرص ىف نيدراشتلاو

. 
 ع 0

 -دءرساب فيرخلا. (01. وعممواتع لوعدأ, 11[1 رم. 3", 1. ظملعمو» 6 0

 1 ءردزمالك 1 دع“ مام ةعجتروتنع هتعامعت772«/ع ةلطتطعاتحع , 710. ء ع. 18601-

 ععع اص © /هد5. 30 020/7" ءد4 م.
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 لووو هو عءامسطأ ةعا ذص 1ةللاعص ةصمفدعمداعع طعطءمعوع[دطع ةءلصع ظعاتوتمص متعطخ

 مان طءاعممعم» هلع جان ,ةئ1عنوعمعسم , متع 502 عم 5ءاطللاأءت

 يمطر.” 01. 00ه. 3 و5. 27. 2هلعا عم ء ]ملنعتم ة4ظكعءعطتما ءاتنمص هداطم-

 مرتد طقصع همتصتمصعمت 7ةلستمدعر 0جهغ عمل ]0016عرد : ةمصم» ةدوأذغ ةيقت

 زد مءاتنوزمصع [ةلامصت 7 ظععممملعأا: ءمماتكدلصع. 110. م. هال“
>. 

 روت. روث ة5أ ته5 ه6ةماتتت, 11 طز ةتكةلئلعأا و م. بر زءار عا طددصع. ظدعسح

 ماه مماقعأ ع« 000. 158, 1. 1083 ”. ساكن روتر 8ءءد هعجنءهي5ك, لوعاتا, ]1و

 م. "ئةو 016. ىولخ هيف روت. اللمع ههنا ءاعط د , 110. 1802] , عا ع

 74. 71 ءنوء/ع, م. 255 ؟ءعنج. 0 ءءدتلا طمع ةعمقات م. "11 عا ةوب حج آطصم

 [كطمل1:ءؤصر 40. 06 كادسعر آو م. )م, 1 (طكمصع 30 935. لآ“ ةطعقاعو 11 و

 م. 512, ةسص. 69, طصلساتق 76عام م10ممه116 16865 ةمدم آطص طظطقلانعمم » اعدم

 مممر.** (0طوعةصقلتتسما جاناعط» وأ 70ةطاتلانق 5 ءملممت ةعصقات ءةصسلع]ةطعأ

 تقاتامةأا هانا 5رعمد ءا ةرجصل قعدطوو ذه ةكرعم. 114. 1ةلنوعت, (0/7 عد.

 ىز“., ©7055. م. 105). ظلمصع ةملعدصدح 6 ةقكضر 0 تاكف 76:447©: ,

 ةعععمزا دعصخاتسم 607:0؟له6ب» , ينم 1عدتعم ءوا 200عصلس. 1؟10. آطص 1آ]0-

 طدتعر م. لءار 3 2 © عا 11, 10 تطأ مرنم ةكيفص ءةرمصعم 01013 ؟10عءاان“ ةقكص

 5. ةفيكاص. ننموتع 1هءدصت 80 ةنعتأ ةماتل 12027 1. !

 . و ه2 هدك

 تبت 17. ةفرعم هتبذأ , 7600000864 هد (ثتتعم) , م. ت2. 710. طسمع

 كر ل هتبنأ العرس ةذئودتظءعدخ, ؟10. 82هقوز , 2عاز»ع ن 71. 77ءةدع/نعت, مم
5 .- 

 لله طقطعأ : ةفرعملا فقح هذرع س هتبثا . ل يبت, 2200674«: , ط٠. الاؤ

 آردسمو ه2 4
 5 هع

 برش. برث , م:0مد16 رج2(ه::ه ع 0ع ةمتسصهلتطاتك ماتستصمساتطاتخ , ن0 0انع

 ةأوماظعدأ عومعرجولتاعع ةيعءدعمم عا لع طمصتسع ةلطتطعأااتكر م. هل.

 لقث 11 نديلا و هم مناو 7002081 دعو: , 1ه07072"0 , م. "ل. 4.

 روش آر, 244 2+ ه7ةوسععم» , كغ ةسنغر ممص اهصخنصت ع. بر 5ع0ل 000

 ؟. ىلع م. ءمدقاضتتات, م. اا , 4. (5ةءمدد ”60ءل/ه:#0 هيلع راث !هجئاسع لق-

 مه0., آآ1, م. 13, ام). 18 هلعمد ةعدقات 01ءلاان ديلع ردك 07 روك عب م. لوح

 بتغر آ, م. اء. تاغ ر ةآطصم ل قلطتع, [1, ةدط ةصصم 234, نطأ آطص 113310-

 ىهنط طقطعأ هيلع اوبتو. 182ءدماوانتو هيلع راقتسا ؟«. عب 20ه هس, آلآ, م.اخ1,6 هك

 دج 111. لاققلا هداجو م. 200,
 5 2 اننا

 لكاج. دوكاح , ©2676 7601456718 , م. "1و 71. 0عءدنتأ مادعسلل)ف دححج

 كورس 21
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 م معدد م00 آطصم ”'و-ةزططتأر (00. 597, م. 68 دم ةمظ. دنأك لكحلاو
 ود

 ةرشو ةراف لعاف َعمَج اهنأ ردقي نا زوجكيو رهو روبص لثم وحج 6

 جس 1 هيدجر و ج05 رممد# 56 2 هدع## , "”ءرمد2/ , لع ةصكاخم, م. "5 ح آطصم

 ”ل-خاطتع, 7, م. ظل, هك هلل 1ةفزةهأ , 000. 426, 1, 23 <. َرْجَأ هيلا ثجرخ

 ل ]ع زمظعسمم 01 اتت هلجر ً 2 2 آذم اكطمأ ا: عوص , عل. ؟؟ةن5-

 0 م. 312, م. اء, ال135: هلأ, 17, م. 245 , هغ ططع معماتسعأ ةمه0 ىل-

 ءةادرنح هقاسب 6 07116047050 , 261201167227240 تأ ج01 10007“ جود مي. ب

 نالخ لح رج 5. هلجرب ةأومتظ ءقأ ه712وه2ء»» (مءلةدعع) رم" هك هدأ , ع

 0م6+7 كعءعتأ , مغ ةمان0 8عاقلعمرا , م. 15 (صتمستع مععاع ذص ©]هددقسصم ه5224),

 درس [معقمأت, (00. 595, م. 37, ةرصل آطصم ”:آ- كلطتعر 11, م. 1, 13 ءأ

 دمان4 31-21ةطلعدمت, 11, م. 25, دل 1مصعقمأ عقصلعمب طتعامضمتم هقععتأغ 4

 ءممتمدأ دك, نمهمت طقطعأ لطص لظكطقلات عله, ء0. ؟؟ةنك عمك, ص. 98, م. لثمم 2هدغ

 معرونعم]هدر ذم يتنطنك ععوئلدصم ماتعالدع ظطقاتلوع ءءءامتا (ةيراكب هيف 0

 :خفيلخلا) 4فطس '41-1ةطتقر ءدععدد 8دددعطقم علعلصنم عهوقمغ 1آه0لزجممطصصلمك

 هلجرب 0 ىلع د مسمع ءءر2لع عدصص 1035 ءزاوسمل.”* 8ظععممملعغا ة1]ض1عغع دصمدب

 ةدص*' (دعب ال).

 رج 1 ءا ؟111, 560. ىلع م., ةزومتط ءقصأ 05525066 ت12 عال هتاقتلق عدأ

 6م. و تلغ و مو 2. او هدر ةططصاأعلخ, 2254. لم: عقد. م. 98 ,

 1110 ءارتجاب 27:1 | عدم ءبنا, ارتجأ معمم (8معءاطمم). 01. ةدط مدق.

 درج 11 ندلغل ةزمع ءمرص ما ءمصعمأام ةطز وعثر ه2 يع: يا“ »هدعخاأ ه0 ع٠ عبو

 ه1 هي عمو, م. 2. ب ]كه ؟ءةدطتق لاجرلا هل درج 2. 5*8 مهقعض.و مق 6

 آطمم :1- اطتعو الو م. لجر ةثايتالت هعم بختتاغ , آيدصع ععام ؟ءءطسسص

 ,عل0نا معع 7ع 0ءامع»ع# , طظمعاطم» 0غامهع)بعت. آططصم '!-ةنطتعر لو م. ااه

 اًركسع 55 11ض1مع :ءأ1ء2أ158 دركاسع ح نرجاتو [طم ظدخمأت , 111, م. 257.

 ةديرج (ليخلا نم) ءىمانءدنتع ه ةلوعةسأو ذه 72/4515 معع تدرج ةعامج

 0 شيجكالا ىقاب ىع (آطمدع: « 0ءاممات»سع»). آم ةععدقداتكو ة0؟عمطتقلت

 هءعءدم11 م: ث, تلا. (ءكا 4مل. هع ظ»».). ةمسل كوعتار آر م. مامر 3

 كلملا شيج ةديرج رجم”هعاورخعجمو هأئماز 6 عمم ؟1لءاسك. آه (ةرتص آةامكطتأت ,

 م. 8ئ., نلا. دعو. , ؟هج ةديرج ممم !ءعأاست.

 "نىرح م 3 ٍ ٍِم 0 ءج 111. مالكلا ءااج, م. 5, ةهذممآا ناعع كذمجمأ 8 نأ دعسيمعد هيا هل

 انس ف تا ف يهل
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 ويم دءعدصنقا , ه6ه1]موهيضنت# يعقل. آظطص آكطقفللسس الق. 11, 1. 197 5. متم م

 طهطوأ هترواكم ىنغ رمتسا مت (10. طظهصع ةدط مالكلا هرواح). ركم م0م1

 وينغ ه0 مب دن» ه0292/  (عوحصس) , كوئمتلظ ءةهلتممع ةمععاقلا راما عانت

 ننأ ©ةلازعو لتءلاصسع رجوع ء. ع. م. ممر 5 2 1. ءا ةلعر طك ؟10ءانتخر ذه

 مرموعطتتت ه طمصع 02115.

 رعج. راعج , رص ؟عدتطلو م01عاقعو 2. !الءر ةميقلا مو اباذع ةاكك شا

 رمتعملا ىب ةقارس لقم قاوسالا ىف نا راعذ راعج 0 71ها1"هلم»". آس

 همورع تحس هلع طع ءطقست /همع انهلتاتم طمس ءدكاقأ ك7 راعذ هعءعءاتركأ ةص 7عرطأو

 ]ط» 4فططقمأ (آ1, م. 565): 3 7 نمور راعت قرع رش نم ميظعلا 0 ذوعأ

 راغلا , تنصح ءهمدصص ءمأق510 : توبصيو اهيف 2ك ناك اذأ 0 ىف راعت نلف

 سانلاب. 28. 566 13214 طقم '-8[هطدلاهطأ للعلا: ةوعبتا رعان مهب رعد ع

 اهيف ىبعسلاو نتتغلا بلا عاوس م-هذأ كيري 9 مجاعدو جئاص مهب جابي ىأ.

 ؟اورطاتسم ةتافصت رسعج 0طتطعاس»# مم ر اج (م جة س2/) : 110114 : لوقت ةماعلاو

 زاج فيركاذ وضو خجربص ىأ روتلا رع 1لتصع ؟ه7125 ءعأ /1ة/6 7206 10101 عا3

 طقطعصأ.

 لعج غر هز :ةءاع عصعضمله71 م. ا! 9 51701121 2 212105 7

 بلج 1 10ه ةزومل8ء26 (ن01 هسفن ىلا بلج ءا بلتجا (آمص6 ةانط

 بلج 1) , 5252 همد:وم2084, م. نأآلا* ٠

 كلج 11, ممر»#خو مءدتنع معسح عنقه طعأو 6. 8. لحم 2 5 ةكلكام لد

 رم. نأأ, مدعس., لعدد 01104 ةانوج اي ١٠١ ع, 5ععاتطلانا»ح 5

 (مدلاب) امَأ ةاشعم لجل 56 دلجب ىشعم طقس. آه 71/0/44 هساعس هط-

 5ةعز؟ هان 1 (ءا ل 0 0 لع ءةرذد ![عمعد (صضتخ 5 ةماعلا دكنعو

 رجشلا ناديع نم ليغ امد ز هدأ اجلا ءلدلع همم“ 161

 الج. ا 0 ه/ جء"اى د/هاد عا, لاكلا ةيلكو م. ا"إلذر ةتآأعو

 كب 1 هع 84 رمالا مل 1[[دصحلطخمأ , كا ةنو '!-هأ/ه ا: ,

 1070, 14 0 تاتو رمالا اليلجو رمالا :قيفدح ىلع تيفو 5507

 ربخلا ل ل 110121 ا 0و هدسعأ/|عد ز]ج636-

 نمور ة/هاأ/: ربخ نع ىا ةيلج نع ملكت لاقي نيقيلا ربخلا  ةيلجلا

 هتقيفح مالا ةيلجو نيقي 1
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 فلج. ىفلج ءملعمب دعمك واذ فلج 54:05 , 5401: 05 , م. دق الأ

 4 ا كك : : :
 ىفلج اي نكست. 1126 ةدماعم» ةأومت8ظءدأأم امممأ ع3 50أك تل 0ع21726غ8 ععأ

 د هلومتظ ءدالممع ”ىد2عسندر 0ع ينك 510. طمصع. ظععصماسم طقطعو ذص ءمصح

 دمعمأ ممم 111 بمأن 30 ةطم 5ةءطم2]0', 115. 1 115 ىرعغلا فالجأو ع6 116]3-

 ممسص ةمن0 آ1طم ظطقلا  ءلصر ءل. ؟؟انكاعمك. , ه. 146 , م. 2 نينموملا ريمهأ ةبشتأ

 0 فالجاب. 0 ّ 24 01عدصغ ةغلابمللو 62غ زم العجل مرم ثكوسأ ,

 ا م10 رمحأ ىَنوَج 1 نوح 6 1, م. 205 , 8210طقتأو 1, م. 4", 5

 30 065. 2 75. 59), 0 ١ك لك ىشوخ هك 0 ( 37 »5« , م.

 6 2 ١ :ءو.).

 زهمج» ةرامج- عجل الل م. حأ و تايزلا كلملا دتيع نب كيكم ناكو

 تازامجلا ذللاو طيطاسقلا لمع ىم نوماملل 5 دوبأ ناك امر وقاتتطاتكءانمت

 ءمملعرعمل2 كدصغ ندقمع طرقمع طقطعأ: اطع 121م (ةزامَج) 15 ةلكم هدئ0 ةذص طع

 14 غ0 طع لل تالا نمز طصغ اطع ءمر2ععا ءعدلتمو ؟ععصق 6 طع نم

 لماكملا تآلوأ : هسا طع معدمتسج , هر“ 2اتمدع اةءهغ ههت»"ون ]بع هنعابخعاءع

 07 لماكمو مآ. ه؟ ليخم» (همز ءءاصعد دلع 0هءاتدوؤسمت 10ءم 1طع 1[هد

 اطمرىةهنطأ ءممطعستس هممص 710عامع , دعم لتءلسعتع نيندعدأ ا ممعمم  ءاتهممس 00

 نان نا

 عمج 1, هذصع ءههصماعمس. هطزوعءان, 011 ءو24 دمع” ءةاتا, م. * عا وعم :

 10. © 7هد5. 20 505]8هد1 ْه 0 عمجج , 40472 (007 6721772 77201:2©172/ ع“ عع

 72624 , م. "بو. - 177, هن ةعع.ر مهيار اوعيج أ, ىلع ه دك كو رك 1١ (ةمللل

 ةمص. ©) , 27:4“ عمك منعنا 24.  طهمع عي '!'4ك طقطعأ الا 0 عل

 صمص مىمجكن5 طقع عدلعمم ةلومتط ءدانمصعب عماج. 186 1هءمانمدع ةالصلا ىدان

 ظعماج , م. نا, ةعماج تاولصلا دهشو م. 8ب., 510. ذه ©7هدو. 24 8ءاذ

 لووول. - ةعامج , ربهم , 66260026, م. 8 (ةعابجلا وزل), م. 7, 4 (همزن.

 ةنتغلا) و 710.  عُمْجاَم , ما. عم ياَجم اا1كلترر د عماجمب هذخأ ,

 م. ,٠١ هل“ (ءابقلا عماجم), ءملعمم 107 نان عمج 6[ عمج) 1

 ىعرطأو هديابك عيكي انالف تّذخأ و 7 اهو: , هع دعادنعم , دداعأ ©« هرنع زر //ع

 رجه" سلع" 115 عمم“ :ءننا5 7عأ اهوعااع» (آسمع وى الفط.) , 0:1, ]

 م. 192 نالف بايث عمجاب نالف ذخا 1. ه. اهعومجمب. (01. 1مم 'ل-ةاطت«,

 ريب
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 37, م. هد ىنقطنم ىف ىبابت تقرا 110م عماجمب ةنابكم تنسخ

 هئازرجأ عيمجاب ىا ىبلق (10114).

 لمح ٠ هأودتظ ءهأ هدندمستا دع (طسصسع: 16 ةءدمتسة]ءل , 26| د]عه د

 ه1 ه0607 0, !م دار 8معءعاطم» 5: طعل]) ع. ع. ذس طقع انة تهصع (ل قاع

 1, م. 187): ىّتا هللا لوسر اي لثاق لاق ةنجلا ربكلا نم ةىش لخدي ال

 نيف نيل انعلذ "نأ مع ناقف لش عشر ندرس دجب ا لتخ ر
 اعلا نس قحلا ةفس نيم رثكلا : نيكل 0 هللا نأ ربكلا

 1 ا عوأ مم 1 56 وكلا ىللعا , نأ طقطوأ 182027, ق4قاعم. و

 1117 28( 1 106 م. "نك, 5 جه 1, هبيااعنكر من0212 طمطصتطسلق

 هماداهدأن. ح ةلمَج. 81هناتع نينموملا ريمأ ىلاوم ةلمج ىم اتأ (م. 80),
 هباحصأ ةلمج (31. 000. ىف) ىم ككلذ دعب رصن نب معرد نادكو ([5ةلعطتل ,

 م. "ير 4),. اهكيلامم ةفاطمج نم ناسك (رل7ن]/ طعقاع , ء0. ةلهعس., آآآ و ١

 هدار 4), ةباكصاو هداوق ةلمج نم راصو (اكطصم :1-ةغطلعو 11, م. ثمر 8) و

 عا 11لمع ةلسبج تكانت مدان 5امصل 8 ءهانمصع هم 2/ه4265 و ت1 ]. ظبعر انطأ 1٠

 روصنملا ةلمج ىف عيبرلا ناكو صم هطدصسلمتس هءصدرو هنا ذطأ ءموهتاقتع 8

 ززذ ونتأ هد0دنع» د31-1[دصعاتتل ءدأاتأ عطاتصأو ةرانجلا لمح عت دش فيينا

 م. 599, 1), صغ 06 لمصع ةععزكدع 10عام, ةطص اكطملل مصر ]1و 1. ةعر 5 ناك

 هللا دبع ةلمج ىف نراق. 1ه8ه0لعص طصم0ل0 ةرضوض. خعامج هج 80هءاطم» 7800( ات

 ممر 522/ءعر هم وعءع,  طدحلام هللم دعمقس هععتصتغ هزيل 1ةاةلطعتي م. ثةر 5

 2 1 خبصقلا ةليج ىف نوكي نمر ممم وننم آطص 11ه معد]1 طقطوأ ةرتص. لغأ نم

 خبصقلا. 2/0144: نام ىا مهتلمج نم وهو مهعم ىأ مىقلا ةلمج ىف ءاجو

0 

 1 2ع ني هع ع طتلل) ه1” 010 2/72 5. 1 (جَرَألا

 اهوكاذو ةيقلاك رودهلا لدعاتأ, آ1آ1, م.الهر 18)ر م. 1. 2ءوصاتس عاق 20

 حدا عمرك هزار 5مل 1عواموتل 22/205 ملسصتو دعوعجات عوام قةسعام» كك 2

 طمعا 0 و وأ غابلا جفت دقو 1. ع. /مهد5دع 2هرج هاهم هيا. آم

 1ع 0 هويمتطعدأ رم"«عتم» , ؟10. آةاهلعطتتر م. لاح تلخر ءملل. م. ا.1 7#

 ها !؟تالعرو ةنط بنك. ةآمدعانذ 30 (0طقتلتم, /ةهزهععد, 7111, م. 0

 طقطعأ: 110 1) هنم2/ +, ؟هداجوأع 2) هطيعرتأالع دنصاناعت"ءالع. )1 ءاهرطمتاعع
7 5200 5 2 0 : 

 0و ؟« 0 لمت“ ع مهمد» هردعت"ام ةلطتطعادع : 8ك ه7»تو: مضلاب كينحلا

 كاعمسلا 3,73 كل
 / ١
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 نامولا نم رانتوكلاك و 6هآئاتك هع لطص ظدتتطقع, ظمعورخفوع (ه» دنت ر م. ةهدمر

 تآغ.رو ططأ ةذيدجر ماد. ثتينج) : كعب جدتفنت مل ىتلا ةدرولا »055 همهلاتس

 هموت.” 1710. !دلاونو 1. 1. لك كين و 11/0/44 رمحالا درولا وه ليقو ها ةلثو

 ]060 رمحالا درولاو نامرلا وهز. ل لينكام و 001407 077:17 , ا

 مهاتطاتوو م. امو هل الد]اعر5 ةدط كينك 7) 7262. »3163. ؟ةيطانص» 0ةممزمب

 طل هءءادمستغ ذص همعدجع ةا-طظكهططوطأ , 000. 2(158), 1. 118 . ((2عنمق. 177

 م. 150) , ةعطقتت 72002072 اهب 22712167106 , 214 5176726 521 زك" 11

 حانج- 6-3 2. 11و ءعوأ مااا. ه جناج»

 كنج. ىدْنِج طقطعأ مات دونج 6أ ناتج (510. طقطع) و م. "ور شرم

 سون, سيل, حمم عمن. لامع ةومكلا هيمع" عنقك , لكوعسأو آر م. ©بءر

 قبيح, 2720726147225 , م. 811, 4. 1)ع ؟هءةطاتلل ةلوصز 8 ءدتتمصع ءعوحتصغ لع

 هوغو , 07 ءد4. هن“. , آ1, م. 528 ةء(ين. هك 1"1ءاععطعم , 2218و هدم“ هن“

 كرو «ع/ عت عر م. 96. 4 للجمم [ءدافعمج ة4ضهطت ءاتصصر 1[ةنكةتك انطنو تأ طقعع

 طقطوإ: ىف فئافلا وع ةمحعملا لادلابو ءابلاو ميكلا رسكب فييحلا ذييج

 فلاطيو ةيمجاع ىو ةذبايج عمجكالاو اهقروح اهيدر نم معاردلا كيج زوبهت

 تاماقم حراش هركذ ةرسامسلا ةذباهجلا لسيقو ةراعتسا ملعلا ىف عراملا ىلع

 سداسلا ماقملا ىف ىريركالا, ونت00 ذص (هدحصعسامعم ةعفاصم و د «-

 60.) , معععوجأاتصت هم 63ؤ. 5ءءاتصلاتصت 40/14 مهدات هانت 6 قي

 بوج .1١11 جوساظلا تياكانأ , 75507: , 1 كفا عر» 7021# 7229065 ء

 رم, امدح, 11هرلعأ و م. ثم, 4 2 1 ةزعمت 8 ءدانم ؟هنط1 باكنا 7م10م118 ذأ 0

 رنم , طلصع 01ءلاتع باكسلا باكنا , هطلعد 0ةوءمددع همأر (10. آطهصع)

 66 ءامسلا باجحنا , 3[ةاعاعهنا , آر م. منح. 26 ةةدعطتتو ة8[هطوعست 2 ا 1

 نع ل 11ه م. ا" لع ممعااتو م. كلب

 زوج. 1هؤمصلاتسصت يأ للعام زئاج مناخ ىل دعرقات 076071:6/7772 172670174 3" ن-

 د7: هعقأ , رمآعتن6 722/2 هدأ رجماعد[هك ر رج. "خيو , 1

 سبح آو, 41 نيمكجحيلا 2. 8و مم عكتم م. أ درفأا, - آ1, هوس

 067« ءعو«هيعنف4 و م. هالو اظاباو لو ةموو ةيلو ةيمو 95[11*ان03و, ع7, 2. 3 نوطبكملا ,

 تطأ كة اةطو 0-١7 ندر م. ىو انأأنر نوجاسلا لا طقطوءإ, 1ةاهلعطتأ, م. ع

 ةخعلقلا ىلع نيسيكملاو وه بلغتف, آطمم '!-ىحلاطأ#“, آلآ, م. )5 ىرسالا كاكفو

 نيسيدكملاو , 21, م. )منهو 10, ب سباَكُم مانع 3 بيكا 667:69, ©. ١٠و

 9510. طرة.

 ظ>06>2>2 6| 6 1ر[رلرإل لل"

 غظ1]1]1]1|0|211201010111010111101010]ز1زأ! زيي"

 انديه
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 عح. هللا 1-0 زص ىعرطتق 0مم م. "8, (صقاع 101 ةجاح) كح تيبجو

 نيعبرالا نبأ ىلع هللا, ممص دمءماعملمس ءدار انا طمصع ةةعأأر 286 222187ة-

 ممموع, ةكطتعط ذص ةطع هرلتمدسعع هرك ©6060, 5ءلر نأ ع ءمهلعكأات 32مم31أب

 521م1 1262 1. ء. 0ميدمو 12 ا ةكاح دوعرم دةزأعصاطءعدأ 22/2107: (طقط عت

 « 2247 ءر ه سمهعم/عتا) , مخ ذص ؟ءطلق م. الذم ةلاسولا ةكاكيب نومل لخدبو.

 د ه٠ 3

 تمدح 1. 2 ىدشنب هسفن تلح , 5207 220705141 37:72 , 27:17:01, 5

 #6, م. ")ا (ةرجغي) , م. "مشو 5و تيار 1, كدعدخو 111. م. لل, 15, ةطص طكطقل-

 انعوصر ءل. آ؟انكاعصست., ص. 826و م. (1. راوغلاب) رارغلاب هسفن تدحب ال ديزي ناكو

 ح 1طصدم :ا-ةلطتعو ؟, م. كا, 6 5 1آ.)ز دمعت: هعسنأا دع 10 2

 55م تح ىف عيمطو م. عار ظا-1ةعطتعأر م. اذأو 0 ثدحي 0 ناكو

 ةنالخلابو ةطصم :ا-ةلطتع, 11, م. ثمر 8هقؤإ, © هدد. 30 هل- 2 هيف. هلئاعل

 طقطوأ ظمعاطم» ذص ؟. 426٠ ناب ىب َْى سفن | ينتتدح , 026/064 0/056 7: 021
6. 

 01060 سفن 5 50172م2ه0ه, م. .١! (ء[ل. آطصم ”!-ةكلاطلعو ؟"و م. [15,

 5 ه 1.), "شر, 11: 2 هوة ه126 , 6978 507727:8هن, م. ةألء ثدح ةاسصرمل.

 تنوعبنا 5 (ورمرنعيت»ءيناز) , م. اذ, 81هك*'نلكر آر م. 155 مءععوهل02#و م. هو 15

 "د15 67007525, م. ا"ةمر, 5 3 [.ز ةرصبلا تادحار م. هير 510. ©7055. ه4

 اذ
 كو

 برح, ةيرحر م 0 مهداعر مع ؟رصععلمءطعم ةلوصتظءوأ /هقاهلاو

 م. “١ ةيرح فالآ ةعبرأ ذئموي هيبكي نب ريسو. ةططم 1-كلظنعي 19 00

 زد (ءعداتسمستم نت00 1؟ودنن 81ةلتمءعددع5 لع ل5206 دللعطانسأ: دنع نم انمدق

 بعلايو نابقلا هدنع فزعيو ريبانطلاب برضيو رمخكلا برشي ىيد هل سبل لجر

 ضوصللا "مهو تارحلا هدتع رمسيو بالكلاب" 08 م. ام راَشي الا ىذالا ٠

 ةبركي كيشرلا ماكق (تطن لطس 1[طدللمم, 111, م. 8١04 طقطأءا ىداهلا ىهنو

 برحلاب هيدي نيب رواشي نأ) ا ةطدم '!-خاطاع, 111, م. "يب اذايز نأ ليقو

 1 0/0 ||| كوعلاو باركلاب ميدي ندب روس ا 0 [كلزمع مداعأ طمعتم مههعوعماتةمن

 ب شوه منع 2 1 3 :
 [اناددو ةزئمتس طمصمالف , اةصواتقست 1010

 زرح 17, م/م هىار م. ةل*, مر 10. ©/هدد. 20 ظعافلدما. (2/هلأأ :

 هزاح رمالا زرحا) 0 0 لا ا ل ل يال 0 ا نك

 اشح ,5١ نه. لنم]. ةعع.ر, ركه"ءنس#ا , ”ءج/عس##, م. و٠. 18حعصمام ءزانو

 نتمل لزءعأا قطان '!-1هنط ذم صصص. 30 776770 7«5» , م. "2, 8 لعفت ءاج لثو

 ىذعمب للعفو ,
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 ةدحح 177 م َُ ة27 02024 0072 0207122725 , م. 8 , 6, دطأ

 ممق1ع ه1 ىصخف. [طدم ”1-خ1طلع طقطوأ رضحف , 1011. م20 رظكش , 13غ (00-

 ويتم ذص ه0. ل2[, 1, م. ملخآ, 10 هرضحو وأ م0 ةريظحو.

 لصح 11, م7134 , ج01245 5غ, م. 7.5 ةليح ىقدأب لا هك هلصكاق :

 8ظمعاطم» (ةليكب) ركملاب لصح , 20ج ءتن07»ء ر, هطاعمتم مه 18206 , 2027207 عر

 21 عاص01عر 2113م1 و 260446723. بح 37 , عسعت##2 , هطدو124ة772 هوغو م. ها اه

 دجا خت سأ ل2 2 اةلفن , 02100 0112212072 ]6112 عكا

 رضح 11 (ثم (0هلنعو آطص 812ةلاعمرعةتطت طاق هعءاتحتا رضح متم رضحأ و 4

 مررت ععرع ممص 0عءعطستعدعمم , م. 75 6, م8 0)و «ععددنست#. ل1101: : ةرضحح

 ارضاح دلعج : 8هءاطم# : 627+ همرصعت* ه2 27 (ةاومتل ءدلتمطع 67761-2"277

 ةط عملعمم مةدكذخص رص عرض 0310) قات ءىعصماد 0علتغ ظاعزئءطع# ةص هطقعنك

 30 ها1-ة1[ةلطلعدما , 11, م. اكد (3هةءاع 0ع“ عقدت. دةءاك. عد. 4ع“ 77 ة5-

 567250]:., اطال و, م. 295). ح هضاخ 0ل1ءائمع لع يدملتطعأ عر ن3 0

 عوار 50. طهصعز 80هعءاطم# : ار 7:64. النطصع ةرضاح 2 |1111

 7273:07:25, م. مك و 18معاطم# : رضاخح و 0ع ةود» همعمت“» , 207107: ع«. 2 10/114

 طةطء[: ًايهملاو لعملا ىنعمب رضاحلا نولمعتسي نودّنوملاو.

 طح 1, ©. ىلع م., 2هصوو### هلع اهتطداسصت و م. "د" ىلع اوضح

 رئاغخلا سانلا. 1و6 همدداعمعأتلم ةصمءممتمر, 12عاه ذص همممول مدعم 1عأأ

 ىلا دنع ظحر 06 ندم 710. ©7055. 304 8ء]505ه24. (ظدءعسصواتك دطأ لمتتك

 200ع م. ت3., مدعص., متم نمم م. 222, مدعم. اهتقيظو ىم طقسأ). ةودل آطسد

 "اء خفغطتع, 71, م. ملر عملعمم 000 !1عولااتت رشعلا داوسلا لأ ل عضو.

 مطح 1, ا20همأوء رلو 6224 , 016 رسك , م. ؟اح, مقعه. آطص لكط ج1 لدم طقطعأ

 10 عمل

 رظح آر, ©. 36. *. ©أ ىلع رم. 0عنعومسنا هلفعنق هلةونغ20 , 7" ءععلم هناا عا

 كم6, م. م",, 3 ه 5. (هيلع ّلاملا رظح), م. #7 (لاومالا هيلع ترظح): 4.

 ةرددع. ب 11. آم 0001م 1 /ذذو ,0-١1 م. 4 «, 1ءجتااتع تيب ىلع رظح

 را رادجب معلص هللا لوسسر و 5ع0ل ماسك ةوءيدعإ #ءعدعم 16 ممهلع ذه 0001

 ةممدمتأ ان. 10/44 ةداعمم طقطعءأا: ةغئابملل 56 رظح ىنعمب رظح , ءاةمنم

 ممواوانقمسم لاك ةريظح دل نينا ّلاملا < 1

 فحر رافح و جعمعرةللومع ةعمفاتر ر/6ق507 , م. ةءار 10, لكوعاتم؛ن, آر م. ب
2 

4 
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 18: ©/ه.5. د1 8ءافلومرل. المطلع طفطما# بلغو رْفَحلا نم ٌلاَعف راثحلا
 روبقلا رفكي نم ىلع.

 طفح 11 ت 1, هزودتظ ءهاتمصو يحمس طقطوأ طدصع : 2 !ءزجأ 24 رو: 9
 ةلد60 , 01 ©7710 0 و 072 و 01 70“ و 01-002720:2*/ , 226012 , 01 221 , 06 ع052-

 0225, هذ" 22077055, م. انا, 1 فرطلل اًطَفَكم كووأ3 ناكو. 00062 ذطأ طقطءأ

 اًمفخم هأ موتاهكأ ممددهأ 6 اًضصفخمر يدم0 دمتطأ دونم مدتصاتق ةصااتمل 101

 مك ةموصخالا و رم. ذر ةدلعسس ةزومتظ ءدتتمطع ىقذدصو اد 000

 دان12) أ جك 0. زسكد) ة0طتطءماسع. 110. ©/مدد. 20 1م 5011

 بفقد, 5 ما. بئاقح , هزودنظءداتمدع ويتحسص طقطوأ طقصع : ه 64م و

 كَ 0 (ةطيرخ 110111) ,١ هماننعأل هع ده رمالاد 15 1 ”هصءأ|ة71:ع-

 ٠] ة]هق 5 نمريسوير لآ طع]رش» ما © 772072 072 ]125 ة6ءهنك# و - , 208500115

 زر»بوو

 دقح هيلع لقح طودو هدماتعداس» 2 1هزاموتم هأ ه2 طمصع. (2ةتكشتكذ

 مهران6 نالف ىلع نالف كقح مون ةفطلو 7 هئنم). 400ءعملتسس ءوأ ؟عرئطاتصت

 وورفأماتأ ©. ةعع. 561 ه. ب ءهتتددو 0011 هما 68 همصالذصستنو م. اذا اودقح

 اًدلاخ هباذع فسوي ىلع, م. 2.) ككرتب نيسحلا نب نسحلا ىكيلع دقحيو

 كا 66 م. "115 5 ه6 اد هاصم]] كاع كلذ فيكاع لدقحو. قلند ءىعمصرإ

 طمتج , ه4ققعم., 1, م. 125 , لطص ظدخاتنت, 11 , م. 155. 1هسصم 8“ ةملعس
 ةووود 0طن طءاسعر 510. لع لومع, ©67هد5. 34 1طققلتطا.

 مكح 11 , هسوام7: من24 دلل دل مكح هل (310طةمض30و م. ه2, 4, م.ةهدوو 1)

 هزم هللا الا ْمَكَح ال, يتمم معجطو ةاتصأ ناتققأ (ةدوورته مهتلتامتتك ةعطتسمم نعم-

 110 (جراوضلا) : 2. )41و انلغ.و )اهو 2ا*هو آطمم ”ا-ةنطتعر 111, م. بلر هعمل اس

 5111. طزءزانع مكمداذف امنالف مكح , 12014 قالك 4 هرجامن:08 0

 هرعللوأ , هاودنع ]رقع 0ععاموب هسنا دديعت»» ةنوانع7ن/هاعت»#, م. اذ؟ تيلولا دل لاقف

 نيرسفق ةيالو لاق مكتحأو ءا لتدتا هأ ه177-1هل10: ه72عع 458 رج" هع 0160

 هند. 224 : 0 لعودة ١ م. مار, مدمصر 11مل م. 5 (24**

 «0.) جنرزب كرصقو زابكلا كمالغو درولا كسرف لاقف مكتحا ةحلط هل لاقف
 ىلع ىنتلأس امتاو ىردق ىلع ىنّلُسست ملل كل فا هل لاقف فالآ ةرشعو

 مث كئتيطعال ةبادو كبعو ىل رصق لك ىنتلأس ول هللاتو ةلعاب ردقو كردق
 مألا مكحم ةلسم تيأر ام هللات لاقو اًئيبث هيلع دري ملو هلأس امب هل رما مك 0

 م. الر 09
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 !ىع ىم. 0 نهمماتسم ءىوصومااسسم 510. ةمات0 ططسم '1-ةلطتتو آر م. كلر 5ت-8

 (دتسختس 1ءعتاصع ةرجت4 ة1هطقعصتل م. د, 9 ىلع مكتحاو. 210/114 مكتحاو

 دارأ ام هنم بلط هيلع 66 كيري امك هيف فرغت ءىشلا ىف مكتحاو,

 لح 111, ء. ةعو.ر 0661ه هننا ه1102/6272 © لح ىف أ 6. 202507246774 و

 رم. كمر 1, نته ةنوصت8 ءهئتمصم ؟هاوصأ 20 6 ل كا (م. 11, 4) © للكت

 نحمع دةطق3 نتمويتع ةزوصت8ءدصأ 27720566" ءر 210. طمصع. 1 هلطد لتحت كن

 لكتسا ج0طتطوهكدس» ص امدلئانممع دعدحس يدعم ممص طقطوأ طقصف: "وعم

 ه4 5258 237205667" و مع 1 2 200- اه ايف تره ظارمال كلاف تاع

 لّثكتلا ءاهيلّثتف اهيلا ىموش اهتبتغا مع هللا لوسر لاقف اهلْيَد َلوُصَأ
 2186 7 ان يدجلا  ىئفو لحب ىف يريح نأ كلا للا ةبلط لئاجتمالاو
 « ماك تسيلف هبخأ ىم ٌةيلْطَم و ل 117. هتعيب نع سانلا نح 5067” 0:-

 0 و0181 و م. هأء. :

 فلح 1, 055277251 و ةلامو م. 8ع ممم ندم آطصم '1-ةلطلع» طقطأأ فغنأ.

 1هلعرم ةعدقات 20طلطوأاتع 00006 فلج.

0 
 1م ؟.: لاقو طول موق للهع نم مامكلاب بعللا لاق هنأ ىروتلا نابيفس نع

 رقفلا ملأ ىوذي ىّقح تمي مل ةرايطلا مايحلاب بعل نم ئعضنلا ميعاربأ

 ت. 0نأ0 ةزئهمتظءدأ مامكلاب 2 م جمان ءوطتع 2 8 ةصلكم

 يلا هب بعللاو مامحلا هبجعي ناك ديشرلا نورع نأ ركذو. - طونتااو م6

 ةمهتطتا : ىف اهملا جانكب هنال زوجي ليقف ةقباسملاو رييطتلاو هد بعللا اماو

 خلا هتايعا رك عصالاو رابخالا لقنل بركلا. © طصقخم ]تكس ةذمصم0#طة؟1, 10

 ةطدم ”ل-4غطتعر 111, م. *» تيضاف نيح ةنيدملاب رهظ مكنم لوا ناك ليقو

 ليعتساو قدنبلا سوق ىو تاقفالجلا ىلع ىمرلاو مايحلا ناربط ايندلا

 رسكو رويطلا صقف هتنالخ نم نام ةنس ثيل ىنب نم الجر نامثع اهيلع

 تاقعمالجلا. 4رمدل 3810ط2:20, 215. م. 665 طقعع !؟عاتصاات# : مالغلا سيلا لاق

 هىشب سيل لاق ىَلب اولاق ةفوكلاب مامحلا ريطي ناك ىذلا. 0نم1 طقطوا

 8وصتست ةدمعم طابرع تكاتك [نزووع ازماعل" 0 55 لهمرعمتةأ اتت, 1 عةصااتت

 (وروضأ ماعم ءاعف ه0 ةوك. 29 ؟5. 28و ©. [عمرامطأ طقطوا دعاكم نعو

 يلا انيحلاب عباصالا فيرطتو مامحلا بعل معرما نم ناك.
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 قمح 11 سفن, 4 ةرموها7» ة0هزكهناةلهبل#ا , م. نأ" , غلو تح :سفن (كفس) 5

 لدجبا1/( انكاوم قلع لتجار ؛امباسم ,؟كاعبلا «مرلخ هلا اهلا هع !رقكم)
 م. ا. هكر ةرعوتنتاهت“ء لاععتال : لع لكوصعو 0 30 طقماتطأ٠٠ - تلمح

 خقاذ دبر رجم" 1مل ©1172 730126111002, م. بر هدو انطأ 3556[102 لمح ةلوصتع

 قعوأ ءعرتاسمم 200 تمج 122علعصلا , دهم 731. 1. دانه تلمذ أ تلقر (تاهر )ل.

 ةخاجد نم ليكي رهذو ههداسألد 001084 09" ةسدلا“ ه 2و7" 2هع م. خيا و 6. بس

 8 ىلع ليح , 2505 ©5141 هقول "©, م. ةهد, 1 ه 1. نكي ملل لجر اذهو

 اهيلع (ليكيف) لمكتف ضف دي دلو 10. ©1055. ه1 801ةلوورت. سالو عطفا , 5-
 هموو24 (10. طهصع)و ©. ب ة.ر ه00هءصق#, م. امهر 2 هغ 3 (هطق 1. امد). 1800عمد

 عمدت آطصم ”1- ةلطتع, ؟, م. ث,١ى 1, طقطعأا لمح ه. ةععي ع 11, مع

 هير 72019 ث12ه 7مم هل12024 , ده. ىللر م. امر ممم ندم آطصم ”ط-ةلطتتر

 37, م. انكر 4 طقطوأ دصق (ءآ. ذص مدخاعست طهصق) ز 22479981 672467©121:017“ ر

 م. عاسر تطأ 8/56 0ص, م. ن»عر 16 ايراع ىلوش هن آطدم :!-ةنطتع

 مزهنان. 9510. ممنتو موتور, ©67ه55. 30 ه7- 27 هير 72. 1 لك عت" عجن0أو0 5

 20م مي, م. امم, آط©طص 8زوطةتعو م. مل“ ر 11

 ىدح 7111, همسبن# 5252, 56. نم م., م. ل": ء. نمر ةطصم 'طا-ةنطتم لو

 م. سل ماندو ظوعاطمال : دع 7264176 هع 074 4ع. 0[. زماعوح ددتط عقم

 ثنح 1. م 37 رجع عكر م. اذ. 110. طدصع ءا ظوعأطمال : 272077907“

 ثيكم ما ثناح. ب ©0نأماح 1هممتق طاتلات5 ؟65طأر 0 ال1102 5دأ ع 5ع

 ؟دنطذو لعفت ىنتدع دزومت8عدصغ ده ]ئطععدعم مم يتمع ةصلتعدنسع 2016م, دمت

 ةهطزاعومع. 1لزمع ممازعع هلطتطوأسع امصوسمست 5و ممطر هتان 7ةاطأ 0 (00ه0-

 ةااتعاسمم ه. ب د. ةلومتظ ءدغر نتم0 ةمصوم ءع 14 ممعوتم73311غ, 507225 6*02267-

 ندد 187 يم ههرنعغة م" ىءانهتا. ظدجمص مان لهغ ةدسصهلئ طقعطقتمت, ل62, 1

 م. 295: بوحتلاو يركتلاك هسفن نع تنحل هوانتلا ةاتعمو ٌثيعتلا ثنكتلا

 اهب ثنكتاا كينك روما "تيارا غلا لوسر اسي مازح نب ميكح ثيدح هنمو

 معلبص

 3 © 0 ا 4

 ىبغلا هل لاقذ رجا اهيف ىل لل محر ةلصو هكحص نم ةيلهاكلا ىف

 رمي نم فلس ىلع 0001 ذم بسصعمأاةكلم 20 ه1(01هدمعمد لبق ناك

 املا ىحوت ن ةلقللا تف ا ةيض وفد هانا هيلا ؛ مخرب ىلا (ه.لطدم "1دلطنلر 1

 م. اء, مدعص). آه ظء/ةذو '-ه0/064 , 000. اناك2 , م. 1115 , 06 طمع ؟ةتطو

 همرعمم هوان ممعضمأ زطأ وعتع 0معاتو دو ةطصم 'ل- قل'ءةطتسص أ قط ةصتنع ةق-



 است 4

19 

 5ءطقتطةمتدسمت لع هم دماغه جهفدعر ةمذ معوممصلتووو ةطأ ؟ءةرطسس 1ع 0

 عووو هأ 1هراقعوع 1ءعععصقتس هووو فتكت. 8ةزم06 هرم ده هط 1-21ةف ةرع

 ماتءداتمصعمل مععطأ ةعععمأ 556.

 زوح. ةيروكلا م. هدا“ زد فيلاعصلا. آعءالو 0001و ءوا 1

 ةعل متطتل طقطعم ه0 طمع ؟هعوطسآامسم للسماء ةصلسم مزوأ ]د1 مرات لا

3 0 3 

 موقلا طلاخي الو هددو لوسي كل ليجويلا, درصم». ؟هعزو ىقشوح (ىشحو).

 10هماهددع دعم 1ععوصلسس» وأ ةيز دروكلا , وناتنممم ةهمعمادع 1طستز كامن 0م

 زدصدح ممص جدات0لعمأ. قتلا 3101300551, 315. 8مم 12 17 مهرشأو امو اهلغسأ

 ناتسزوخ الصفو اًلصا © م. 193 ىسحا امو «دلها الون ملكا نما هلجأ ١ ايف

 « ىروأا رش نسف هلعاو ءايندلا ةابزم زاوغالا ىنعي هنال «دهرصم "لول هدابصق

 ءك هلئامصعد دمعيصمءعدغ ص ويدتطاتو 0ع 1عطسعتو اةصوصقمست» 0ع ةطز ءءاندو5مده

 ععصاف 8غ ةةعصم. 1طص 11ةتاعه] 0ع ذز5 لتءخ دك مهفالخا ىلع بلاغلا

 هكاسمالا ظل رمالا ئم رهسيبلا ىف مهفبب اهيف خسفانولاوب ]ص 1500 ةرماتع

 5هوانتأ , 7/0/1: , 11 2١ 111 0ءعاتتاتأ : ل لخدن ١ ةديبع وسبا ىل لاق

 ىل ةفيطق لوا اماع ىنم قرس ئزوخ لجر عم تنك كنال لاق مل تلق ب

 كنس ذص قت متمع ةطط0أ ةأاتن رصن هلاق نانتسزوخ ىم ىأ ئزوخ

 ضوخح , 0 ضايهح , كفل ا ل ل ا ([ط٠صم

 "ل-ةلطتع ءهأ آطد ل لمصر, ظدمولطمملا, 2702عر 1, م. 4. كاسي

 1006 73315 5مععأعطل و 6. ع. اص اطعم 0ع مهعطتمتو 170 ةت]ض ثور 000. 57

 ( انمنم7. 111, 2: 70/5 2.76 دوعي ىنح قرظتو ساكنلا نم خعاطق تخت مد

 خلا هعافترأ ك0 اًضوح ها م. 85 ساكن نم ضوحر 1طم 8غ, 177

 م. 95 (طهومعا 0ع 6025) , القز“ ةقستناعر ه0. ة[كهعطم و 1117 6 1

 لود, ادح ءلايح ل 5607:5272, م. 716 تراس سانلا لحكترا اذا ن

 هلايح ىلع ,كاسعلا دح اهدارفنا ىلع (4:/700/) : 710. مدع.

 ىوح 1111, ه. هعو., هممهيبهستا , رجماةا15 هدأ (ةرط راخأا)») 26 11 1

 تطأ آطم اكطمأللمم , ه0. انآ. ' ظلال را 2 61 ىوح 1. 110. ©7055«. هل

 161 ل3011.

 كبح, ثذوبح , 2071015 , 18 01:7 علنا نمو الاعور م. ب. 01. طممع.

 نيح 1, رم»"اع هم60208/ , ذه ؟ةطتو :لبقلا ىلا ةرظن كيلولا ىم تناكذ

 »د هدام 1751101-51 هعتامو هومر عرأتأ ؟عرونم لكتطاةضر'' طب 1, نأ ةدعرمو ذه لأزإ



520 

 7,116 1 عاطحات5 ىلا خناغننلا نالف نم تيحال 5. تناح , ؟. ع. 60. 3[38ءه., 11,

 م21 ضل 11 6

 ًايخ 1[, ده هطومم»» 02024 , م. ةدر 4 ه آ., هل طعفتع, هل. ]1هطتعطل ك

 1”1هنوءطععر ك1, م. 5 امم هطوعم7 »02027 , ذط10. م. 102). 1هءودد 8“ عقع

 0عرم ةزئصت 8 ءدخلمصع يده 132 (10. طمصع: 76 7220 24 هرج , 5400 24) 0 ءاتك-

 مغ زم مععطإو 0 طصخصت الس دلل تلاع كفر نطأ د مهدد ةلعطععطقتام ,

 7622/1, 1و م. 292 و 00 م62 ىسفنل هدنع ةتبخ اهتدعجو اهنرخْدا ىلإ

 ربخ. ربكلا 500 عدا 1لغد1ات5 ءزادك هاظعتدألف , نتن 06 هددصتطاتق ؟عطاتق

 0 0 ءهءمالمرعدسم 1دعالو م. 2804, 2, كمو 5 عا 6, هلو هآلثو

 ملي. 0 عء][ءاطومتسابد 11دجأأ طمع طحاتسعاع آاتطعأاتق هنأ 8دقعقع, 77:47:0064207 ,

 م. 10. قممع]] 313 ربكم أ احلا ايذءمدرأد نصا آطص 8ةغ13 ,

 1, 2.5364, 0 (رابخالا لسا 111, م. 55, 92,94, 97, 228, 246, 1" م. 28

 لوعتأ آر م. مز", 2: 1ظموءووجاعس , (0/ر"ءدن072. و م. 1: 1[معذصأ ل15. م. 1

 قاوسالا ىف ىرجاي ام لك هيلا نوعنري رابخا باحصا هل ناكز 066. 8هه-
 مزتك محاتساتك هطتط24 كيربلا بحاص 6. ج. م. "2.

 جرخ 1 هرسيغ ىلا ء ىشلا نمو 606552072672 روعتا 2124و 0

 زن[ نر 2و ندء.. 001 0 طمع دءدكات ءاتتصضص نع ع1 ع. ع. تةسقلعطب

 ةءطقمأ , 742, 1, م. 304: ىل ثاريملا ٌلعاو ناكيرشلا ٍحراكتي سابع نبا
 ل 26 هده هس د

 رجالا ع مييصن عبب مهنم دحاو لكل ز اج وسلم بخ ءىش مهنيب ناسك اذإ

 نم 0 ةزايكلاو نضضبقلا دعب الأ يِبْنَجُأ نام هعيب هل زوجي الو

 عهيلاب هبحاص ىلا هكلم نع دحاو 0 رخي هناك جورخلا ) 477 طاهر

 عل. ة[لدعم., 11, م. 11* عا ا"... 1همتعو ا ه1 10 2 رج©7 404[ , عدت

 مجمد: , 102] , لططعم., 1, م. 256, 10, ءأ. 111, م. 127. ل 17, هومعم

 84 , هصزج7:02/ , م. "ملوؤ آطصم '!-خلطتعر آ1ر م. ادر 5 ها نوجركي اوناكذ

 مهلاوما ىم (2/5 ده ههلةئدؤ عدم ز طظمعاطم» ه0 ةردوتنوءر». بس آل , دواسع»ء قالدقتا

 ©دعا58*01[و نم صبر 366.6 م661182.) ةيالر تأمر ©, ب 6 ممعاته186 ,

 00 لا قطومأ . نالف نسم جرت سا , هجر" د51 ها ا4 جمعت 701 و

 8[هطوتهمل , م. اناث, 6. ب اجرح ما. تاجرخ ور هسة( (5 ه»««ىر م. آذر لان

 2011 جورخحلا نم لرمملا). | نوحي هديرت ويده م. ؟., ة[دمفست, 000. 59 ى

 م. 160 ركسعلا جركل ره كك ىف هيلا جامحكي ام بسح ةفيلختلا نا مث“
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 طرخ» ةطيرخ مممر1ع ءعأ 965[/2002  جدع 260*007 , 7©12* , نأ ع. 56 ناكفقلا

 ةممعأ] 5 راطعلا ةطيرخ , 14 كغاكلا خةطيرخ هدأ 5022072 هام غ25 هموم“ -

 نوجنمنع, ةراحل [طص ظدتساأف, 111, م. 407 , نغ لعمتيتع 8وعاطم» 7ع0016 ه-

 ءقةطدالسمم معع ع26ءء2ؤءر رمهينع/ 2غ. 5 مععلهتنتسس عجم ةلطتطءاسع 06 وجيم

 ادعم" كت2و(07هم» 72, 710. م. ا", تلا. ر 12 قعر عوز" دعو, 5ممعص وعر 02

 رجمو1- ه0 71825601642 عد (07 عناد, م. 5 عب ءأ لهصعت

 فرخ“ اقرت مآ قرمخحو رجه 75 , طط ؟ءعلطأ5 هل-11ةقدصت 8-31ةقكأك (م. هك

 لطمم :ا-ةنطتعو ال, م. ه) بصق ىلع اقرخ نلقعف.  ؟62طو ءزانذ ةزع 130تصأاتع

 ه ةتةةصتةلعطعءطقتم , 702, 1, م. 426: بلهملا نب ديزي 2 امل ىسحلا

 نيدنحلا لاق زيزعلا كيع ند رمع نم كل كوع لاقو 1ك تاير تصنو

 سانلا 0 ةجرج هعبنأ مث اًنرخ ل ليوط 5 مالك ىف

 نم َلاَذَولا اهب م 6-0 ةرشاخ زر 0 ضوكلا ىف يد ىه ف 0
2 

 براشلا ندع ىسح ىفنغت ال امك عيقتسملا نع نوني ال مهنا ىف عابتألا

 ا سلا عطس امدوكو ءاّيهلاب ءىشب اوسيل مهن ىف اَضيا مههبشو
 سرَفْلا يو و رابغلا ابهو ليكلا كبانس تحن. 1ظددلعمم هزوص18 ء2110-

 معصب طقطعأا م. كح ذص ؟ءجود 22320'18ةلعأ 5 ني1006 06 هعدج27725 ة0طتطعاتتع

 ءداص تالف دمر دق. ظدءعسصماتف لمختك 2 12027 ذص 222612077627 05 61 ءرجدءتن/ يب

 م. 155 ةصص. 2006: آطصم '1-ةلطتعر 17, م. #7, 4 ريرص ةقرسشخو م10 0

 161 كنو 0-١1 عة , م. ؟* , 6 طقطأأا ريرح بوث , هلل:# طعناعر, ء0. ا[آهعط. ب

 11, م. 2215 ةعمدات ةمعع. 72247]ع6 هءعءاتت1غ ةصات6 كوعاتأر 11, م. لذي مدع.

 قرخلا اهيلع اوقلف ىشملا نم تيقن مهمادقا نالر ةطد ظولسأه , 1[, م. 299,

 1 اًماخ هلجر ىلع ل 8ظمعاطم» طقطوأ : 072 7272076 , ه0: 77720766 ه1 0ع

 111 صص ءكتلكمس. 8!ةيدعم ©هةلاتعدس ء/ة 7/07, همعوسع قصعاتعسمم 6و امسح

 طعصع ء0للصمغ ؟هءعدطسإطدصس , قيتفص (ةءئمصقمت ءانتص طعزتزرت عت.  ك110/1 : ةقرخلا

 بوثلا نم ةعطقلا. :
 مرخ 1, 20و رلغا , م. نام اًنيش (ةبرتلا) تمرح امو » دطتل لنا.“
 قتل لدعسأ, ]11و م. ؟نءر 16 طمع معرطاتنت 5عقانأاتةا ات 0 ميكي. آم (53-

 لتالمصم هءععدجملا ةعمفات ه7: 41 ءتا08 , 1ع, آر م. 305 : ىم تمر امتعتنا

 0 هلصأو 5 ان قرر اكيش مع هللا لوسر ةولص. 340114 : تمرخ امو
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 نوح ةناَوخ , هءا]:7ع 5. ممالاتك 82072*7207*07, م. ابر ظمز 1510. طمصع أ

 ظمعاطم» ذط 7١ ©72027*07“ع كا (ةنوَح) 2110714 طقطعأ : ليعتست ةماعلاو

 ةعتمالا هيف عضوت بشخ نم ةابخلاو عدخكملا ىنعمب ةنارخلا. 2. هل أ

 هنا" خنارخضلا ه6 حالسلا ةناوخ.

 ىرزضخ. ةاوكَم, مآ زاضمو ههاعت»ةامهكر م. اه. لق همنةهععر م. اء 6 ه1

 01 ةرمدع عي 84 ىددط ديم

 بشخ. ةيشخ) 0 نق تهدر م. 8و5... 7110. 10053, 176267217

 م. 283 :ءنمو. عا ©7555. 34 «71- 2 هيف, لطص ظدتتافر ]آر م. 455 , 11, م. 194.

 عشذ 171, تدعمنا دع هددع ]طتل722 172 , ]ردنا ها عب هداعتنانمص## , ]ج٠

 هن: لرودع ه2 14. 8زةنطقتأ ةنط فقس : لاق فقسلا نب ا ل لاقي

 نماسيقر وهو عسضاختم.دنال ىراصتلا ففسا فتسا يو 200 |
 ل لا 9

 رصخ 111, هسا. م”ء/ 2024و م. ةحع
 ك«ء.ه

 لصخ. ةلصخ , 765 2026, ههنلده ة06 , م. ,١1 2, اءوز 772« ى5©و م. *ءو

 زي (ممس0ل 8عءوامج ددط ةعوركم 0عاءوخاتع 2200/ءد) , 180237 , ©7هد5. ه0 آطص

 ولمس : .١10 طقمع.

 مصخ 111, ةءءنصلسسمس تدسططعءعطمتل, 027, 1, م. 515 لعممهتسة أ ؟انتح

 3 مصخر ةهغ25 , 0غ فش 111 ه5أ ه فش (راكنم ايعالك نييسيذاجتملا 0

 بناج ىلا) , هنودن 8 ءوانوصع 00520706 , هردرج#اىده:#0 هععاتظتلأا م. 1, 2.

 رضخ. 2. هكر 6 تطأ 000. طقط6عأ ارفكلا , 6101 ءارفجلا دانة0عصأع, 3110+

 ةمصتق ةططتمعر, (01. !1عزوئوطعتت, نتن 30 طع ةءتمقللا : » ءارفجلا , رىعدم ةنتعط

 لمععاط طعتم هصلعععو 8ءلكمتعا طءاعوعن, معطر متع ذعط عادسطعر ةعطغر 1ةسصلصم

 ةزوعو 0515 ٌرفَجأ , ناعم ودع للواعصختخر ةصصلاتت, - ههعط 01 طاق كءطقت

 8[ عزوع دتطواهماتحتدءاد ععطعةسعاطا داهلأ ءارفجلا خبيتكلا."' 18عمعاتددلسمسع نستلعم

 5. 01. ةدمماورو زددولا ةبيسكلا, لع ةلز وءءاتزو ةسافس مانصع ةلئاعع ةعصاتم. آلا

 ذم ءهانشخلا ةبيتكلا (م. ؟دا, 510. ةيهصو ةانط نشخ) ه1 ذه ءاضيبلا ةبيقكلا

 (آردمو دادط ضيب) ءمااطعأام ممممرلم ةمععامما ةعصتق ةمصتستكر ةلع ن000ا06 طع. ].

 ةععامتعملمسم ووو ؟1لعاصع هع !ةهععصلصسم ءارضخلا (10. طهمع ذه ؟. رصخلا ,

 27م5«»7«, م. مم, 1 ءا 8[هطوتندل, م. "هء, 8) هوسع» رثثوعأد 60

 / عمان. )ءسهع 77« عءاررا4
/ 
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 ه6 1 رمألل. رجعت" هالك رقعخا ه0 عد راهم عمم هم هاهع»ةاهغعر م.

 هآد روغثلا 13 ضوهنلل كح نم. ظكأ هرصمص. معيطوءتتس حار ءأ جاقرأ (5.

 اليدصع) , 510. ع. ع. دعمت م. ةبر 2252 ءهل., ة[لوط353و م. انو 12. ب

 ء«. ةعع.ر 97 هله ©« 0عرجأة ل772 ]1غهطةغ24 , م. اخمخ , 4 , تمم. 7110. (1هدده7

 د0 8ءاملدمر5 (20 !هعدمصم لع 230ةمتكدسدعط كك. ييمودع اةلمطعتتتو آم, م. ةكم)

 ء4 لع لمصع, © 7مد5. 20 1[طقملتطآأ. قلتم دعمكم هععدمتغ ةجدغ آمهعقمأ , 004.

 5935 , م. 120 برطلا هفختسا, 7264244 هدمدسا# ممن, ]1ههتت , م. ]1 , 5 (ملمح

 ةعالخلا ىلع لل هغ0) , ءآ. طكصصع: 1ع عءرج»ة دع ]1272 هرك ءهل72#7 د5 , 24 اس

 2ع ]قع 806 6872و ءدع , 1212255 , 01 درج" 2و/7:4122 دعك. 8ةعدتكمسم

 فضختسا ح برط ( 31[. ه1-ه-010604 , م. 6ةر 4 ه [.).
 م6 <

 ناتفح. 21. نيتافخ م. تيد و لدعمأر ]11و م. متر مدعم.

 رقخ. ةراَقخ مآ. رئاقخ , ممممرتع هدأ رم" ءا24772 0200 ههغهل 2770 22301 -

 822076 , 0 00 هعمل 1عمدصمعع ةتعط7ل6م ةدعمامك ددط طمع همصتمع

 ءرتععطدخمع (ضصطصخصس ءاصع 0115 ءمصمعمكةانممع. 710. م. ”ه*, 5 ىلع اوطح

 راغكلا سانلاو م. تو, 18-15. (01. لوعسأ, ]1[, م. بمر 2. ال ءىطنم رقخ

 هعمتط ءهأ 4ع 87ة[دعغ7» ءهدععو 2غ, م. عاش , عت. 100 ل1عر هغ لدص طقصع عد

 14 ددط ةراقخ مممصتتتا, مهصاتصعأ ان َرَقَع (مره رح ) ء. عج. الل طعغاعر لل

 للدعم, 11, م. !.1, ؟7؟ءلع , 125غ ة: 17 ه0 ه7: هتغأ , م. 201 ءا-ع7ه]9#“

 157 ءوعوع]ل. ءممرتح ةداعمم هلومتظ ءدان6 ؟0ءدطدلت مي عدا 2727" 5202177 :

 ظمعاطمتب : ءمرمد 4ع ونه" 0ع , ءدعم””اع , زله عا مد: , عمت" عر 76476211 , 0010ه-

 726” (ىناويدلا رفغ) , 2507" ةرجاذمد: © 728 ورصاء, 21, م. 499 لاملا وقعو

 ءومم»"[ع دع م"00084 ع5 ةنهرصناد. ظملعتم ةمم00 م16 ريقخ لذعدصأ رمبقخ

 ء. عج. لاق طعتاع 1. ]., 8هعاطم» اص د١ دءساقنعااع. 21هأثغأ: نكل نمو

 ادع نم ةظناحملاو ةراجالل ناك ام لك ىف انيغ ءاضلا نولدبي مهنا ةماعلا

 كلذ وحنو ريفغلاو رفغلا نولوقيف بابلا»
 ىفخ ا, دع هطوعدت: 4224, م. اة, 2 (ابفخنم ناكو انا م. اما, 1 ناكو

 اًيفخم) رللهانأ/ ءقذعلا تلكتو م آيددع عع 141 : 8وعاطم» : هع مهم مر“

 رلزمع يدممواتع 1لعص ةةعمتظعقأ نتحمل و 8معاطمع: دع 06 عداندعو“ , دع 72« 5-

 وديع“ , 5ع ["هسءداغ“ : آظموقإ , / ةاع»#. «., م. 168 آطمم ”!-ةذغطتع, 11,

 م. ل11, ار مي معو ال0844: ىف فاطو ركنت اذا ىلاولا ىفخت لوقت ةماعلاو
6 
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 ةيعرلا لاممعأ ىلع اسسحتم كليلا. - زل, هلعم» هقةوعت# رمم##, م. امك
 7/6 طعقناع, هل. الآدعط.و آ11و م. ا. 110 نيتمواتع ؟عرلطاتمت 0ععات7211 5ةطقات

 ركنت 6. جن. 417 قصماعر 1111م: همر 4

 لخ 11. مهسف.ذاسب الضي مل و ةرجك# 2227 0120ه عت, م. نأ. (01. لصصسع

 66 700/44, ططأ: هدسفاو هيف ءاسا رمالاب لخاور ها 11هعلعأو م. ير عيل
 ق4راتل لوعاتأر 111, م. محر 7 هب انللخا :1ج011603

 بلخ. تالاغخو مآ. تايلخ و انمماعم 0؟معزج/26 , م. ||.

 جلخ 5111, ةردمسص. دءءطأ عرتتا, يتموتع ة0طتطءأاتع ةعصقات 2165170, انك

 م. 137 هدي نم ديزي مجاقخا » لدم ده ع ممهمتطاتك ءلادك ءالاظ3311,' عا ةعمقات

 معمترر»مءعم , طغ هزات تدصةلعطععطقتأ , 202/7, 1, م. 550 ءىشلا اوكلاكت لاغي

 هوعزافت اذأ هةوكلتخاو.

 صلخ 7. 1م ©7هىوم20 30 1861205هرث هداعد01 عطس صلخت ةةعو طق

 طمدنع هزوصتا ءداتمدعسم اممصقل تك هصح 7262072008 , 90" ز22 ©7202 , 6*7 عهازج عت" 7102. (0

 7. 01. 1؟عز] همعوتتواتقمت 30ص1[[عدلانمد ةووع ملكاتسمم ةوأا. » 182355 صلخ , ةزع

 دتغر زص لع ةانصكأعم 1"هنمم ءتمع امدصقتأالتحع 18ع0عتاسسع طقطعر ةدعاطغ لعدم 11عتح

 جتكووطور» لصسععأا ممعطت عع ظعلقماتعأاع ةانق 18130505121 جان طعرو عادعم : ؟ه» لعد ؟1عنع

 ةصوعلاتط ماعد 5(ء]] عم زكا ةطوع مست ءامع ءماقعطعت لعمل , لتعر 08 0163و جءععت

 17: كم" هع1ءو بط" هسعأ ه1 عووعتن لعبو لك مترتنعد 5ةلعر ]1ءعطخ ةلح ةصلعاتت

 زوا.'* ©همم تاكتسم 15عم ل1 علا, مع[ماماتهصعمم دلع ممعدعتع ؟10عطااتعر ؟ءاطأ طصع

 همدقأ0عرهخم ةعتترمأقم ((ن[. ه. عب 27ه مده م. ط١, 8, ةصلتو ةانط فيض لكاع , تنعو

 لقت هما.). ؟ةرحتسم متصتءرتاتست ةدعضت ]م1 هدئاحمت 211مع16 0عععوأا. 2. 15, 4 1. غ1,

 7, نتامدواتم دزوصتظعدألم هلصتاال مماعدإ. 560 !1هعدك ةررن0 ةآطصم ”1-ةنطتعر ا],

 من. ماع, 14 (ريمأ ىل هبه"لاقو هءادر هيلع ىقلاخ هللا يبع نب دايز ماقف

 هصلختف هينبا كل جرخاتساف ىينموملا) ةعودع لتدعماطمم (ءواتصممتاتلت قأر

 دائينم 8ءا50وهرلر م. ا".ىم ع6 ع. كوع سصتمدك آطص زوطدتتو م. ل, 6

 اريثك اذدع نيماسملا ىرسأ نم اوصلخاتو , تطأ علتامع مملساتك 8 اوصلختا

 مدانأمكز6 ص اوصلخو , هأ م. »24, 6, تطأ ندمومو مءانمعملم هنا 000ز65 1ةعانم.

 1810. ممرعم آطص آكطقللنصم رو 7:54. 05 لعامطناءدر ه0. اآكهننا لعج 1 هتومتف

 7. © ْخصقق بحاص مهصاخ رغذ ىف ب رسأ

 فلخ 1 ليمكب انالث, ه7 ودععت» , م, "ب* (طتن), دطن آطص اكطقلع

 لمصر هل. ظاتل,, 111, م. ".1 هيف لوقلا نسحا. 1/10. آسمع هد لف. - 111.

 ىرخا وحان ىلا عضوملا فلاخر م. هربا" (طلو) , ةلوصتلظ عونا 8060 انعام 5ع
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 نمدامنأتل هم هلت 10من.  (نآ. دس مدعاعسمسم طقصع موق كا فلاخ , 26 هر

 710 6 مه“أ#/ , 01“ ©072170721/ 0 202 , لت" هد»: اثعآرتشتاما ةطءعت» (هخ طعارقتما اء عقم»

 ةهع]نو). - 7111, ء«. ىلا, رد ءودعتناهسقأ و ال10 021700286  توتتةتت عمنا و ]د

 نزور هوو ]15 ه. ىلسع م.و 5ع هررصمو#2# 212028 و م. اهو 11 و "1و او 8,

 2136 لف ا 3, م. تلك ةط20 1 فاطنك 11ش و 7“ ل 11و الو م. مو تاور "1.0: ]او

 هرتط ةصصم 8 ناغتا ئيبلع فلعخظي ل نا وجراو. كدتط ءملعصت ةصصم ه4

 طسصع ]ءعأصاتق هنع ىنيقلتخملا داوقلا, معمدمو هذع فلتخا لهم ةنوصتظعدأ

 وننم1 دنع فّلضتم نغ آطدم ”ل-خلطتع, آل, م. ادد, 9 ه ط, دطأ ظل. هأ-0 0,

 2. 1ذو 12 طقطوإ فلختي. - كاكا 0 ا ةممعال همام عا 0313163,

 م. 201, 3 للهس نب نسحلا ءافلخو ]. 2968, هءاثر 61, 31 5106 ات و,

 2. او 5 أ ه.م متطرتش بحاصو ه.جارخ بحاصو هتافلخو هبات اعد مك.

 ةمصمامكأ ع 1م 1هطوعتأ ذه (0/7 عدا. ][كموءعمتاعس م. 107, 7 2 1 ءا 109

 هيفا باكحلا ءاقلح سدحا , نط1 1ةوعملا 710ءام» ءافلخو ةء0 نلتمس

 ةععاتعمتم ءةدرم]1 ءةتع 5052010123

 فقلخ. قالَخ. 8ء لزوم هل ىالخ ال ل م. اذكر 710. © لمدد. 30 ظلمات

 عا لرددمع هع 4

 الخ 1. 1100عمج دءمقات 0 ةزلصم]. الخ ههعوم## , 04ةهدهنع ركثقأ , 01 ءلاتك

 يجو الخر م. 8ث, 4 21. (0هدكاماتتأاتخا لاتمواتع كات ل 561, انت ت15 726ه ,

 جا ءاتصح نم ءأر 2 يان3 وكاتتك ا!ئطو» 5. ةصتصتتمتق ةواز 510. طهقز , هلع 1,

 م. 285, هسه. 133, همآ1. 111و م. 122. ح 11, ء. ةعءع. ». هغ ل ]مرو 4

 هلةنمهلغ هلنوشنقتأ و م. ."٠ , 4, هلل“ طعتناع, ه0. اللدعس., آآ, م. ت8 هع مز

 ظوعاطمر : 7ه2ددعت", تقلد و دع. ةصمعاأ. , 22671125814 هنأ < كرشو م. 11361:
 دوم هك

 8ظمعاطمر» : /8م2ثوء. - 17, ه. ةعع. م., اميهاذأو , /معند#» 285 همت م 00
/ 20 5-0 

 200 ,/ ىتنم ظدصت»أ طقطعأ اعاياو هتكرتو. (0[. طهمع هد 1ك. دعم هالخأ , :

 1ع مه0ع 1: غ6 طع تهآمدنع هسنا]ب ]قوز ل كر هل ةعع. عار 560758072 3007

 ه1 وهم ت6هالمم:/25 قار م. احل, '. طهصع ةهة ؟واو آك. (كآلعابتا 1لعسص طقطعاأل ز

 6, ف هوو مورا

 ليمخ. الكم 0 0 01/2 عنود دءداغكر م. اوء

 نقدذخم قدح 0 قداح, هه/[25 , م. ه.آ, 6) ©1055. ه0 18015ُأ

 آ1مصع هع 41: ٍ
 5 5 3-3 2. - زةموم سس هك ه ل

 روح, راوخ. 1م ؟ةرزات م. |", 1 دما ىلع راوَخ الوزذ 9 لد, ادن
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 6و5و6 راوخ 30 ةءاتعدست 1ماعصقأ؟انطح 32 ىمأ ىلع راخو همته 8 ةهآ15 172 0-

 2+ هرحرمء]1 ه5. ١" هءوط. ةووذ ةأودتلعدأ 7720025  همدنقءعتتمتا02 ءوشلتل7 5

 2252127202 أ خلا راو ةو رد 10عامم ةدوو م2ع0تءدئاتس ةاتطز ءءات هدصتعقت

 كفوو معدماتك ز1جتكاتع معرداتق عدوان 1ع هساعمم 0000 هااتسعأر حلالا زمكاقت

 لعطتلل_5 ءاتككاتك وأ ةتاتكور 202 710 عويم305 ءات503]ع5 ةاتمعتتصأغ 5111435 ع 06-

 طزاز هو.” لس 0طزنم» مممصعم ص 122011هصع 0مدتت 2 طقصع ةنط راخ 48
 23 مج 305 1

 مع 4 00 ووو ىوق 0 نك 2ةهرس ملط طغءعطقتأ , 627, 1, م. 5757

 طقطوا فعص !ذأ و اروخ روحي اخر, ويتم ةطتلعمت 200عملتتسل دا.

 زوخ. ةيزروخلا 210. داتم23 ةانط زوح

 ضوخ ضوخر 567005, م. |** (ال ام سانلا ضوخ نم عمسأ ىتا
 عمست) , 8 ثيدكالا ىف موقلا ضاخ».

 فوخ 11, ه. لهآ. عع. , 2272076 هآ2نودععب» ه ”ع 01261084 , م. اا": م12

 معمم "62 2776م6 , م. 1**عر دلك, ةلكر 5 ه آك., ةطصم '!-ةلطلتع, 3, م. 8ا“ر

 مدعم. آطمصع ةهنط فاخا.

 لوخ. 1 هددوملسمع و م. هلوخ ضعب وعر هنطأ هللا طقطعسأ نم وح

 هدنجر, لددانا, 11, م. 11, 16 عابتالا مهو لوضلا. 04. ددط لخد.

 طيخ 11 - 1, هممهو#م4# و م. و لوعاتنو 1و مص. هاو 5. 12027, 7+

 هت“. م. 29: ةرقصو هع 184. ب ةنعدتعم 200عم03 ءعدا يتمومصع 1052 1هرصصق

 وناتدع ء. لصرتأ. ةعع. مقامات ع3 ةأومتط عوخ همديدتععرنمم»ر» هآقعنع عمقا عدا عت ,
 23د م <

 نغ ذم هرعرو ه1-1[كهططوطأ و (00. 1538و هش قرخلا :طبختساو.

 لخد 11, جهدن6 4# 527726 700 مدن2غ6 و م. اذى 3 ه1 ىف نولخدملا

 مهنادداو ا ةحصقلط طعءطمتت , 562, 1, م. 555 ونب غلب اذا ةريره وبا

 الكت هللا 8 الخد هللا نيد ناك نيئالث (م3:8. ناورم ونب) ساعلا
 سيل ام رمالا ىف ٌلخلت نأ هتقيقحو ُداَسْفلاو شغلا رع ءايرَح هللا 3 0.
 ءاطعلا ىم لخشلا فنسلا اهب كف مل اروما نيدلا ىف نولخدي ىا هنم

 وكلا «قاقحتسا ريغب نوطعي مهنا دارملاو ضوع ريغ نيم ءادتبا ناك اه

 لئاخ عمج مدخلا.

 نخد 1. 1211 قبلا ىلع 5-5 56 لكك 226[ [00417(1*, .٠ ان

 ارد 1. 16 10ءنانود8 هبحاص نع ٌّنحلا اردو م. تا, 10. ط6

 جرد 17 1 ىف ةلالاجل , م, سعر مهقص., "كر كر ماو. 110. طق 71 جرد

 | ا كر ا

 ا ىلع "1 ] كن ةورش

 نه ةم|

 مو
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 أ جرد 10عرد ةلجمتظ ءوطغلا ل 0 ىمملعرم م. 1", همطأ آطصم '1-فنطتعر :”

 م. زيع 5 اج © طقطعأ ةجردلا. 1710. ©7مئ5. 304 ظل.

 كرد 711, دمعت“: هالة جنن و ها زوكب هانكرادت و م. ةدح. 710. طمصع

 م. 814 عه. - 5ةودكد "عجم" 67:02 (هله. ىفالت), ينم هءءدتتتأغ ؟ءععطاتسم م. 7#

 معصم عدأسع يممويمع 3 8ءعواقج. 8. خيب ذص ,عتطتك كرحتي نأ كرادتي ملق

 ليخكلا هتفاو ئعح بكرسدو هيمن 8 عقأ ه5دءعمطعد 77224.( هملسمم م0152

 هدججعرع عا ءومتست ءممكععسلعععر يمس لقص معان عماتمأ وطنا عك).

 ىرد 111 رم 2 00751124, م. "هبو 5, 73*. 4 ىرمأ ىراذأ د نط

 آطهم :!-ةنطتع ةةصما. ىرادأ انا. 17 كل , ©ءودعز. 2ع“ لك عاة/ع» , آآك, م. 235 ,

 ةمص. 1, ممص مقلع معضتغ: »1ءط دكللل دءطمص طعالعم.'“* طوصم م. ت25. تلغ هس 2 - 7
 كءارا دهب يلوا و

 احرلا

 تارا يلوا وغو ل 1
 ٍءاسنلا 5 ملا ل 4 مع مت

. 
# 2 , 

 هام عتام يبلع دع# 5

 يي 0/9 2.

 ظوعاطمز : عود ء77227“ , 5029727“ , 27164477 , 302/027“ - عع  ههت]716-76:7ع5 , 7

 ركهق»ع دءرننامتا# 0ع ةءعبعر ههعابع» عمج» 0عددعت». التسع ةاراذم 0 عءدعا عر»[غه5

 ءه1021]17 ه5 , ةارادمو 1 هلو م. 54, 7, 25و. قلتو ةعمدت ؟10ءعاغدع 20طنطءت

 م. احر هطأ 1عنع مهجنو:عع/:06 , ءةغهم5ك ةهفومتظ ءهغ (1ظهمتكت, م. هيل ر صلع

 1[هرامكدع 1عععملسم» ةذطأ كا - ةارادم (زدجاد هبعاذم) , ةةصواتقمم مآاتك.

 26عام 2 رأذو 7100115 0 (ممم#ءو). - 171, ء. ةععب م.ر هععاتتتلا | ادد

 ءملعمب هعمقد دع 111. 1طصم ”1!-ةغطتع طا طقطعأ معيرادي لعج , 1طد اكط2للدم ب

 2286 مهتارادم ىلع لبقاو و 20. م. 4 مارد.

 سنع دسك 0015 , م. سوف , عنو, 80ءاطو» : ةخسيسد , ههه , «م7ص10ه4

 27147“ ع 016 , 60117716766 , ©716:6/8474  , 5*7 , 32671156116 , 712:6 : له :

 ةليكلاو ركملاو ةوادعلا| نم نمكا ام ةّسيسكلا.

 رعذ. مك مآ راَعْد» 7ه470 , م. سسإ# عا هر“. (ططأ 004. راعذلا) : ]ل32ع ع5

 184. قرد آردمع 300ءملسمم عدا عي آطصم '5-ةزلططتخغ, اآك. 597, م. 7 6

 أ رعد نكتيانلا ا

 اعد: يت [مررصه ماعدت مجم عاذ (؟؟وطغ , ل”هنافم 27ه هت“ , آب

 م. 127), م. هو 2, كوعتأ؛, 111, م. ؟.. 19و [طم ظكطقللمص , 111, م. خدم

 4 و 1. عا.

 عفد 1, «066858/ , م. اهأ , 8023, © /هدد. 30 هل-2 هزم, لةعاتم, 1, م. كر

 4 (ناكملا نع عفد 01و ءءوودغ/ 0ع !هءمز , تعا. "10. آهصعز ربب»وء”هعداذ»عسفأب

 0ك 111 هىشلاب اًنالف , م. م1, تخل, متنوو 6 هددعت“. ه0 8عءاةلعمتأ
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 7/0144: رخآ ىلع هلاحاو هلطام هقحب هعفادو. ب 1711, ةءو. ذصصمءر1 وام

 226 ءزج#8 , م. نا, لو عاتأو 1, م. اهب, 14 لوقي عفدنا را 01:11 - لجرلا عفدنأو

 عرش لشني وأ تعي. رساتمس ةلصع ذعر. عفدتأ هلوهدتظعدأ 602107 ة76ء-

 #22, 2. هل

 قد: 0 2. نب رلعأات طمقأعد ةمدتضئممأ 1ةحتصممت (مهعم ناك اًقيقد اورخخن),

 ونتم4 دزعام» سماع مععامطتع [ةصوتفتم ةلئصاتمم 06011هدتك. قلطسلع طمع ةلطتك-

110168 0. 

 لقد. 1 720/85 , م. هم هقنيقس لقد ىلع دئبلصخف. 110. 67055. 4

 8ءعالنلدمأ كه طكمصع. مدصقتعطعءطقتأ , /627, آآ1, م. 570 ناتادع طمع ؟هعوطاتلم

 د0 ءىماتعدسلسمد ؟هءعدط. راض, ون4ت00 طقع ةلومتظعداتمصع ههنا 8ءراقع 0عدل-

 06رةئان. ملا: ىراصلاو 6 عمجالاو ماشلا لعأ ا ةنيقسلا لقد ىراصلا

 ىف هب موعدملا وهو 9 طسو ىف ىتلا ةَبّسَكلا ىراصلا ليقو اضِنا حالملا

 عذملا وو ىرسصلا نسم اهْذَخَُمو هطسو , ءا يتمتع 110/44 طقطعأ ةبشخ

 قلعي ةنيفسلا طسو ىف اًمئاق زكري دومع وه وا ةنيفسلا طسو ىف ةضرتعم
 اهقوسيل عارشلا مب. ©0تم4 طقطوإ لدعتني 111, م. 41, 19 5ءن. ىراصلا ذه

 الصوتدو طمعجعداممتمت 4عووماتمردص داوم186عقكع 2/772 مسلك لمة ععات ةلاتمت

.7106111 

 لك رخآ ءىبش ىلع .ةىشبو م. .., 5 ه 4 110. طرددمعر ©/مد5. 30 8ء-

 1305011, ؟عؤ. خلاد 1 عرج" اه5 , زج" عساهم ور م. ةل' : (/هد5. د0 1ةءاذع

 لقمر. آطدصع: 50/071655 رم

 نمد 11, ء. ةعع. ا". , 007:1 26:::2 رلععةأ, دع 0ع0820184 7*عف و بارستلا نمدا و

 رم. ازذر انور لطصم ”ل-ةخلطتع, كلر م. "ه2 دوي. ؟ نلوم ةماعمت ءمهقاكاتتاات# كات

 ىلع 2.و ©. 8 1[ةاملعطعأر م. امر ةكطص ظداتاأتر, 11, م. 54, 40: 210/44: ةماعلاو

 هيلع نرمو هدافعا ىا رمالا ىلع نمدا لوقت. 8001002: ىلع نمدا 5'« عمو«

 1107260“ ع , 07:02:37“ نع ركع" © , 2767“ 5 6067" 63“.

 فهد 1. 2. مخور 53 0 !. 06 ءوعدو ةصمعره16مع طمقاتلل 01ءئانتإ كش دقو

 رابكلا لمحكي امك فققذي ةبشخ ىلع لمخو هيلجر ىلا هيدي ناوغالا
 تيملا , نطأ آطمم ”!-ةاطنع اههامص طقطوأا ةبشخ ىلع ليخو , ]ذم ظكطقالههر

 11[, م. ؟**ر ةبشخ ىلع هولش لي اكمؤةنءأر, م. 109 ديلا دنتج تيلييتت

 (0دنزنل مماتوو5ودسمت ةنومتط عا يدع ممم هعءانس هنا. قَد هنا ععماتق ةانزم»

 ماتعتت, اهيضصعماسس العمد نينمل ةموزعم دكنكشا و. دجنكش لزونأامع (0. !١ داع



 0 .- منهم
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 1عيو) , عا طنصع معمطتسر 500 !ءجتءمومةمطت قعدطتعت 2ء00هصغ معع رسك , عطق

 زمغ 66 برض و هلومتط ءدانمسعد» 42547:0ء»#0 , 0251ه 202 ةعععمأككع 710 اتت

 ليدسع هاغدصم ؟عجطاتسص 0151.

 نقش. نقعد (210144- نقعد نم ا د د:هوهعنامم , 6هع]0*1ةا ه5

 م. نو, نيل, نرخ. 710. .110251 30 5١

 مذ. ءامهدلا , 2كم ةع722672, م. آلآ. آه ةثكأ , م. 42 حصص جادو. ىأ

 ةيغادلا. 710. 12027, 4ق5ه2., 1, م. 286 :ءو., 11, م. 190: طدصع هع 14: هع

 جود“ جاوذ كن جاد 7100 ةدع , 1 عجن عنان مدة غمد" (فاكلإ, م. ملف ب

 عمزخ , 1[ممةصأر (00. 595, م. 88 : نسبأ ىم مصتعملا رعشتسا 78 ةنس ىقو

 فقنتخاق هافرط و رومس جاود ىف علف رماخ نوماملا نب سابعلا ىو ةيبخأ

 ديف. اظهدءوهرتعس , (287ءدغ. م. 116. 1710. ؟سللعمو ذص ا”. جاوا 4 آردصو ممد

 1عععمأاتلل 51

 رود 1. ظاءناتع نارودي امك نيروسلا لوح قدانخلا رفح و م. هم., 4

 همدق 1ة؛ةلطعنر م. 4., رادج عيبارت فوطت امك اًبتكم اًبهذ هلك فقسلا رودو

 ىحسيلا, ه: هود4 كدطسطأ , م. !,, 8 ةانسم (1. رودي) رودت امك ليصفلا جراخو
 ©«: م.ا١, 12 لزانم رودت امك ةبحرلا لوحو و ذص قاتنطات5 (رودتو رودي) نارودي امك

 ءدؤإ 30 دتص ةدوعملحسم م2عموواتمدتك لوحر نأ ©ةعصقصتعع تاسع 2و د-

 ::/ع". قطوماستع يتموصع لتعااسع رودي امك 205عطأةلئاععر تغ م. مكر هنت. 4

 (هطأ اةصعص (000عع رودت) ها هال, 5 2 1. هطأ ةومتظ ءةرع ؟10ءاست رجع“ 22665

 رسملعم مصم056 ج0طتطءإتع روكي امب ء. ع. 3101300351, 215. 8ءىما., م. 81

 ليخنو ىرق رودي ابب (ةريكبلا) اهيلع ءا زم 10عم يدعمد 0ءدويتموزأ 5مدعد عع

 ذم 2ءقادع]م». هك. 0. 7. ©ءو., ظكار م. 411, هطأ !. روكي امب ةهناطيح

 ضلا رطانقلا,

 وكذ 111, ء. ةعع. م. تأ 5. , 6017ه ءتناننه ءقأ تنت2 ه]ة و006 0ع ه1 و6©30 7"عر

 م. بلر 4. (هدكاصتتادع نيتموناتع ءكانصن ب :., 510. 0ع لوهع, ©/مد؟. 34 1طقق-

5 

 ائطأو ها ه. ىف :., 2/0844: هعم ضاخو هيف هملاك ٌةركاذم مالا ىف هركاذو

 هتيرح ىفو ]طم 8دان18 , 17, م. 255 هقفلا ىف ةركاذملا.

 لذ 11, ىديؤ»ةىوددع»» 008024 ةلتئومعسس , م. !!: 0ع ةصتصقلتطاطق ةدعقز ءعه4 ,

 مداد عاتع7: 7ء00204, لكوعتأ, 1, م. ار 1, آكطصم 'ا-ةلطتعر آي 8.

.7110 

 بهذ 1, 56[. 1مم 611., 6207" 5105 ©5أ , ملكتي بغذ , م. 1, [طم» 8ةأانأق ,

 11, م. 5.
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 سأر“ سر ةيعكالا سر ءوأا هرجع" عتنآ#7 رم]مت"ءل"هعر م. هدب. (0[. آمصع

 دانا ةبعج : 16 خبعج 15 "01000 هرد 2206 , هسةا]ع هع همدان“ هد> غ1 109 ,

 نورور» 215 2720208/]. بح هنقماركب 06 مومومصتو هغ مءعططق ةلوصت 8 ءدغ 10عصد نتم4

 معسفنب لقتسم , 5408 73/05 و 7107 115©:1207 0.128 , 11012 زجء710 215 نط ه]غ0ر م تق

 5 وه ,., ةطدم ”ل-هلطتعر 1, م. 4 ةسارب اكلم ناكر از كوعاتكو 11, م. ما*

 20, 111, م. 84, 19: 32606, آر م. !*4, 15 هسارب ا!ًذنج اهلعجو منار 15 ,

 هنن "1 6 5, 11, م. ةو 10,3, 992, 111, م. 15ر1١: 31360515 ما ا

 10 ااهسارب ةعلر آل, م. منخو 110 1310طقك1 1 0. ]], 15 اهينا تكل كا

 اهننأرب اًنرح .فلالا. يملا - هيسازب يسكر قو 3. م هدا لكحل
 ىأر 1. طمعاتاتم هلعف كَ 6 لأ (م. ةخمع) » ءعئيتأل تمومممست 1316نمدأل

 01 0 5 0 اذك ىلا ّظ ملاو لع ندد 7510. طرمصعر عا كتمت

 ةايللا هذه بيط ىرخ ام (م. "5 ت]غ.) أ هب تءاج ام ىرت ام (م. "هر 6),

 دنطأ ام هوا 20 اَمأر نأ رن سرح 13من سبر م. 7105 يمموسع صن 25 6

 حيعلا اذه ىرت.

 بشر 11, 601/ممميبنن# 272 ]ج652020 و, م. !اءو بو بوو ةدعو ةدلر كةعاتكو

 11, م. ضز*و ©7هدص. 3 01

 سجر 1111 , 06 هرورعتاات , 000/5 لكقاقأ عأ 77030772200 ه4, هم انعم 1

 [آ.دصع ه2 4.

 عجر آ, 56. ىلا, ”«1420:7» /مط6القا ةلخعتلال35 161, مهغم عوصجر ريغ نه

 8 م 9 ةخئايد ىلا , ”672خن25::20 د:01ع ”هالغم»»ع طعطقغاعر م. هكدحر آذاقهلكطتتو م. هر 2.

 مطعممتو ننمس طقطوأا 1ءءرامج هلوق ىلا عجز داوماطعدأ هذ ع0 ءاهلا0“ , 6.

 طتصحمءططلتر ه0. ة[ءطعوسر م. الر 4 ءا طر عا عملعمم دعمخس ءعاتقسص ممل ءااعت

 لزعاادع هيلا عجر زط. م. 8ك, مدعم.ر كوعاتمل, 1ك, م. ةدء, مدعم. 8ءةاملع عجر

 نالف ىلا داومال 8 عوأ رتووع»» همن مممطنعتا عه. ىب لوعتأب آآ1آ, رم. “ك, 8

 خكصلا ىف هيلا عَّجرب ىلإ 560, ىلع م., 56م 0606784 607/7 © 6/11 عرر»

 72/77" 115 أ ه0 0/5678 , م. تا", 4 ه1 01. آ8رمصع ءري 14, نطأ 00ععاضت"
 2106 1000 0 اياك 5 .

 داماس هلطتطءرأ ىلا عجر 5650 ىلع عجر ( 16 "ءاد»»عأ هجمضاقأ طلث)ا و

 مم هلامعأع طغم»)

 فجر 11, ءء ب مء., استاد هوداعفامسسأا همدان« هأفوتنع»تب مار آب

 6/055, ه0 82ء]40وهر). ب فيجارا, ماء هاد فاجرا ب هادف »»67*عقر م. و

 11: 8ظوعاطما : «/716*67,
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 للجر 7 هتايأد نعر هم هوانم 0ءدمعنم#ا , م. مز ظمءاطمت: نع نجت

 سرقلا 06ودنء»:0ء 06 هالعسسبأ , 7241 7260 هع 2677©. هل لكنجبم 5 نك ل

 72207:07"عت72 زولك 0ءدمءد024 هدم هوم , ينم ءدا دلعمتحس ةاتطصتتفةامصتقو م. كلر

 تلك, عقب. آه #8هنطغسم ”ا-هلطهقر 1. 219 ؟. ]هوناسع ديلا لجرتق. س 8. هزم

 لاجولا هوؤ ماد ه للجار داومت ءداتمسمع هرجع" م" ةنك. 710. 12027 طذط 707

 هدنمن., 1869, 11 5 159«.

 اجر. ءاجر. طلعلغ لكذم10 , م. 11, قارعلا لأ هاجر نم مولا انا »معو
 5 1 هل

 ةزوصتل ءنأ هعددإمع ةاجرو 116 لمأ, 1006 7 2
55 

 ةورتتتم ْأط 226 2532 دأز

 درجعل. ظهلعمط ةعمقات م. "هر 5 للعالاتا 0 م

 مر. ةماكر و 7هيزج2 5 2777207 ءنكر م. هر لةعاتم, آ1, م. "4, 9, آكطص 0]8-

 طقتعر م. مهر ملزؤ 6 /هد5. 3 01

 ىدر 17. 22م. |, 3 01ءزات+ هسرف نع تأدراف م0 كرذاف (م. 85) , ءيت»

 ه5 هوم 062[.
 2 تا ال 5 : -

 قزر٠ ىقزار ىهد 65+ هموعزعو ه]1عإ1 جعصعمزأ, م. امأو 15(ةططعأو م. ادد .

 آلتلاعو طقطعأ ةصط ىقزار : ةزكو دعت 1222 , © ونن0 هأآءالت»» رمق كذكع

 711ج هاا ) داك رق 051227122.

 للسر 17 هنومن8 ءدأ 0272521 (لدصع : 5671209 [هودع , تاهو 2 طمطقو 101

 ه ؟ة26), ؟. م. (2[ة22:1) دقلطأ ىأ ابيهوكنو ةوميهبلاو كيصلا لسرأ مهومقو

 هالخو © (14014) نانعلا اهل فلطأ ناديملاو ةراغلا ىف ليخلا لسراو

 ءي ع. لوعمسأر آ1, م. ار 19. 560 م. 8*8, 13, تطأ 06 ؟6طقألمهه 365100 ة5أو

 نلمس ةزئومتظ ءدنع ءدنعنامسن# [!هءوص ( ع ثعب 66 درط 6. ع. ةطصم '!-ةلطتع

 3 م. هنو لوعمأ آآ11, م. اننر 3). اآنععاتمصعسم 0 1670351 ذط هلم 0 )1-

 غ8. ةطرض لسرأ و 7 الرد

 فيصر. قل ةيفاصر ةوسنلق ءوا 1لعرط مااعاتك ةلااتؤر قاتل 386 ةليوط

 لزعلااتك, نانأوانع ءعمادع لتعصتأمأتك ءنا اهقاومع, ؟10. وقر, قةلذعم., آآ, 98 ٠

 263, 111, م. 204. 0ءعءاتتتملا م. هدر تلا. كك. م. هز", 5. 8[0100,و 0

 ةوسنلقلا , ةممو117 ةيفاصولا ءه. مع. [صعفصأر 315. 595, م. 97 نطأ 04ه 6

 يءدخم اططقاتلو لزواتع اهيملع هيمعو هسار ىلع ةيفاصرلا عضوو 6 م. 8

 ريرسلا ىلع دعقو ةيفاصرلا ىلع رو [”ممرامج د ةممماقألممم لكقع. 5ءطانأأب

 ه0 ©0601. طقمطوأ ةيئاصر هبعسع جو ههميمن/د, 8ع هماؤتمم ممصتمتق هتطنل

 ءعرال 50.



 بغر 11. 710. 5نط عمط»

 سفر 1 656 57208. 5621 ضكر 1) 3 10م0 سرغلا سفر و

 داتط 7عه7» , 6772067“ (سفر ءأ ضصخر) , 008 06 ج20 , 7806 (ةسفر): هأق]

 1,م:7عر, ه0. ةلمعم., آ1آ1, م. اذى 3 2 1. (صفر) نماقر 05117115 "11-5

 (11هزوءطمع, ©1055. 2هط.) . سو باد (طرمصع)ز 2) دعدمقات امةصقأللاو 1601

 عوتسس , م. بلر ملقا 10266 ذطأ (انتغ 6 سرفغلا ضكر 710. طهمع) ةلومت-

 اان

 عفر 6-11 ىلا مو 300. 1.2. 4 ه0 هآةودنعت» هلنوتنقم , م. 81 102

 67م5... 20 1ةطص ظدلصتم, ققؤه#., 11, م. 2285 ناطلسلا لاك 22000100 ]077]1

 ىهرجرج 12 عه7ن08 227:6ةزج2 0540124, م. الو 1, هيوز (مم/مىع. 30 8ع1ق05هدل.

 غفر“ 90 ةعوفات 22785 موية ئر ممس امصخاتسم طقطعأ مالت. غاقرأ (510. آطقطع)و

 5ع 86 2 0161662-77 و 272/617: ج1 ءاتععتناعن و م. هاذ.

 2 آو 560. نع 1. 2722207“ يتعق#ر م. ةم*ر تطأ آطصم '!-قنطتع عا لطص ظطقل

 كددص (111, م. ا.) برحلا نع اوفعض.

 1 1. 11 ربكلا بلا ىف ةوملعرم دودقات نم آردصسع هع 14 طقطعأ

 بكل ةهبلا قع 2 )1-1 8 ا 2. أذر 13. 23351711232 6 - ا

 زلوم ةلوصتظعدأ 6. ع. 2هسص قلع طقعط ةكأ , ل427, آم م. 557 : ةبلعت نب باتقلا نع

 ةضرفتساف اًماعط ىدنع نأ هيلا ىقرف ةيوَح مع هللا ٌلوسر باصا ىربنعلا
 هيلا عفر هيلأ ىقر 'نقتفا اذا ابوح يرضي, باح انكي ةجاقلا نس

 بكر. طك ىء)/ع ءأ يمنلعمم درج 22020207, م. هكر 4 , 18023 , 26/7

 ن آل. 871 ءةدءابعب م. 200 ؟ءو., آطصم '1-آل]ةلتقأ 1: كو [1-١1 65565 , م. 0

 اهيلع امب سرفلا خاف بعذلا بكرسلا اهيلعو ناطلسلا ريزو سرد ةبكرف»

 ]10. مدرعم ةمصع. 0نث0 ةداعتس ةلطأ ؟ءاتأ مماتككسصانمت ماسعتلل)د بكارسم اه

 معمطلو م. "ل, 4 ه 1 بكارم ىلع :ءليدو , مم»

 ضكر 71, 0ع مات طاتق و, 5 1م عجن ركعة[ , م, *ثملر عبو لح

 ىمر 1. الواهصله هوا مططققأق. ص. ابار مسد كاعمرو ىأرلاب راعا » هراتساتس

 طز 060ز6 ءهمقتلأ انصد ئ'* ءىشلاب اًنالف ىمرو ةدعرم“هامهسأ# , م. حب ص م1016110»

 جور 3, "ها< رلغا هرصاتم , م. اد, 2 تح راج. 8و هلم ةنومتات ءةاتممو طانع

 زاتق موطأ (هممقتاتاه عيا ذص © /هددعب"خ0 20 8ءاقلقفدتت
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 حور 17 ةسفن , ”00هلناد هدأ (ح حارتسا) . 1 اراد (ىكسفن 2 تطأ 810-

 ردت ر م. 44 طقطعأ حرتسأ).  ظر ©. ىلا .و 501242172 028665824 © 3© ر

 م. تو. تاغ. 12027 . 4ؤؤعم.,و 1و م. 157 و مدع. آطص 5ةل صد

 ضور 1و ©. 300. م. © ىلع ., 600692 56850 030 !ذك ىلع كضوأر 00.

 اظدصع) و م. ةه.ءر 12, كوعاتخر 111, م. 4 4

 بير كر ؟. 3. م.و 520518620716172 ©07:6724 06 ©1206 , م. "ةذ. آلططم

 ”1- قاطتع طقطعأ 006 نقباوتسا هع0 1]طص 81ةعاطمدوهتطر م. هكر ءةصرت1. بارتغسأ.

 كيدز. ديزلا لكأ ل1 1ؤسع مجمجعمطتولل عع 0ع "ع رهعقخ]# هغ عمته م. 86

 حزحز 11, :ع1عدزوعو ىع هعمس## , م. !اذر, لطص ظدتسافر آ1, م. 188. (ن5. طمصع.

 انضن تن

 فروخز. ةنرخز 6ءملعرم عمك 00 فيخ 9 112[116:11167210*07 ١ 6. ة. 8معاطم» :

 ه7 ك2 تاغ , 06 عمد" ه1 20د: , كنز 012 سعبجنعتال , رمهت"عيرتعتال 0[. يحموعتع [كاةططتأ ر

 م. ضرر 8 ءنصط ةط2. رك

 كرز ةايدرز. 1[ممرامج ع (,- عد(. لكمدءودمأوس , م. 111 ةسصماتك116 ؟اعصتظعةح

 المدعم يع7ععم , يدقسص 10355 ع طقطوغ ؟هعدطدلتمم م. ة1, 2. طقمع عع خر

 27/هزبغغ ع( ظمعاطمع ةةمختسص طقطعمأ ةلاععدس هلعصتاك ءداتمصعمم , >ع2026 6:2*2/01 و

 ةم2عم. ةدعام» 7101442 ةساعسس 30036 اععاتقتم : نم درزلا اهب عدي لو

 هوكانو شاكانلا نم بوكسملا طيرشلا.

 قرز» فر ءروغ ءم]1مع ]تودط#تو (ةعمصصمو»ع قططكألةصتسصر 71. م. 817 .

 رعز» وحر د ه8مع 001::2خ5 06 ءةسعام , م. هذاز ©67هد5. 30 8ءا205هدأ

 ب سى هس د

 معز. 6 رو مسعز رمهالا نوسكل (م. هم) ةلوصتقءوسأ : #0 "5 اع

 رهعامع 0ء]ةة عي: ملة مبدع دعمت ]رهطعت عل.  طدطعأ طتع 0عدعرتطعتع 10 ءاتس

 1313151106 معز ب 111 نوار هدلمح هرتادطح 1 وس دو لع طمع ؟ععطو ؟ةمح

 (عداتقك ءمصماتمسعأ : نومعزي يذلا ىلا 1 0 7 ىلاعت هللا لوق ىدداولا لاق

 ام رثكاو نانتغل معزلاو معرلا لاق (0ه». 4 55. 65) كيلا َلْْتَأ امب اونمآ مهنأ

 لخا رفظبلا ىبا لاق فقحتي ال اميف لوقلا ىنعمب 0 نالمعتست) لمعتنست

 نعو لطاب وا بخذك هّلعل ردي ملو هيف كش !ذا نالق معز نولوقي ةيبرعلا

 نبا نع بلعت لاق بذكلا ةينك معز جيرش لاقو بذكلا معزلا ىعبصالا

 و2 ىذلا معزلا ىف دشناو الطاب نوكيو انقح نوكيو لوقلا معزلا ىبأر الل

 (يراقتملا) يلصلا ؛ ىدا ,نب..ةايمأل فج

 مَعَ ام مكبر مكزجانيس هنأ مكل نيدا ىناو
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 ركذي فح ىنعبب معزلا ىف هكر ىدعجلل كشناو رمش لوق كلذ لثمو
 (حرسنملا) معلص احوذ

 اًمَعَر ام سانلل فوم ةللا نى ١ كلعاب نبكرأو مق ىدون
 0 اير 5 2 هم 5 3 05

 ثيدحلا ىف انيورو «ىدحاولا مالك رخا اذع فيقحتلا ىنعمب !ذ 2و

 ىمدأ كنسم ىف اندورو !اذك ليويج مسعز لاق معلبج هللا لوسر نع عوشرملا

 انباع ىباف اضل ىبرقلا ىذ مهس نأ انهعز لاق امهضر سابع نبا نع ةناوع

 لاق هنا هضر ةيلعت نب مامض ثيدح ىغ انيورو اندقتعاو انلق ىأ انموق

 معزو ةليلو موي لكك ىف تاولص سمخ انيلع نأ كلوسر معز معلدج هللا لوسرل

 ىنعمب الف كك ىف معزو تيدحلا اذك معزو 5ك معزو ةاكرلا انيلع نأ

 معز هلوق هبانتك ىفاهحر هيوبيس رثكا دقو ىككشت اهيف .سيلو (06851) لاق
 لاق معزد ىنعيو هاخيش اممو باطخلا وبا معزو اذك ليلخلا. 1م عروزطانق

 1202415 ةدطاتسم مه 22202 طقطوأ ةلوصتق ءةاتمدعسم (ك. طقمع هع 1ذ). آم

 همعمع ه7768//1660-7 لتكاتس جاتتااتع طاع معز 6 مز 010. 711ه ذص 70عع).

 اقز ا 0ك أ ىَقَز از نر ىقؤي مممن26 عدللمكر م. 5. 8دصتت

 ةانط كيد طقطوأا: نم مسار كيد ةرودسص ىمذ كلم شرعلا تىمكن نأ ىنغلب

 :ءبحانكا برص لوالا ليللا ثلت ىصضم ا!ذاف رضخا كجربز نم ءاحانجو ةولول

 مقيل لاقو اقزو هيحانجب برض رجفلا علط !ذاذ نولصملا مقيل لاقو اقزو

 حاص اقر ىفعمو مهرازوا مهيلعو نولفاغلا. 01. 3[هطدمد4 215. م. 890, تطأ

 زلعمد 8زدعتمت دعركاتد هععدترتأ نينأ ص للا. م. اا, 7 ءدقاقأر عانصت 0131368-

 310 كويذلا ءاسقز ديرو. 8زةنطمسأ طقطعأ فاز مداص 21 انلليلك فاز وأ

 عملى , ةيقاز عهمل]ة»ه , ماتت. مسصص٠ قاوز (7لهاأ/). ظءمكوطتسس لقتا وع

 ىقاوزلا نم همام ه ظءوزناموتو ةىماتعدااتسص قاع [كهصتصق ةعانمصتق داتصأ ا

 3 عا اق (ممم ءاقز نأ طقطعأا 18معرامئز 510. طز ةسطقتأ قل 15 , االوأأأ

 لوعتأر 11, م. 4*1, 26 ه4 7). اللوم ذماعالتلوم يتمتع طممع طمع ؟ةرطات(نت 0

 ممععرورلا. 2ع هةلتتو ةكلطسخ ذص ؟ءعون ةرانهل لوعتأار 111, م. اا, 1

 نلعز 1. 1. تأ, 11 1جأاس# ديخ دعرق , هطأ دعدؤان5 مونت عتع 10من همه-

 معصم معمم هيف بغر. 1م طسمع هملمس ؟10ءاصع ةدماتعمسل انت 1 نرطاتت

 ليز ةزوملطعمأ صمص امصانست هدة نقأ, 500 ونممومتم ©2675 ركاغأأ انأ لخب

. . 6 

 نأ نضر 1130116 ©. ب 3, ىف 1. هقأ ©0376 6676© 22001446 36, 1 007“

 3 07 14را
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 عقسو "ءملمع»ع ءميددست#.  للكمع 1هءامعدع ءىا امةطعسلسمس 10 ينم 01غ

 ة[مؤةمصتتأ مقلع 2 يدتطددلدسص ل15ءلسصعس كا3101 هاء ةيق كرز ءا دنع كر ,

 ويدنل ميم زا 01ئئتسصعس 20مماقعع معواتوعصم, دغ م0ليمع طقصع. قةلاعصتم

 ةدعصم]سسص دم نمم حيف كعز 1626 57ه0ه]201012 56 5621 ديف بغر 656 110-

 طقصتل , م. "الور 15, نطأ همممدتات# ةفاخم :

27 9 5 
 كوز ةدايز و تمد 72هأ ل5, م10 ثأز م. اهو 5 3 1. (ةءء. 231. ةدايق 3

 دوق). 2دالتطأ , طمع ]وعم ءىععمامر ؟هعقطصلسمم مطتطت هءعدتأ. ؟دلعتمع معم

 نار هى ةداوز (قلكم144) مغ ه« ع. لطم ظدلستمي 17, م. 207, كأن ةعتاع, أ.

 81ءادعطعع, كر م. 452 5ءوو. !لهللعرو طقطءأ داوز 6غ ةدأوز آه ©2755: ه7"خم 4

 8ظءاذلدمرأ ممععم] لمع معععودلا216 ةدازم , ب000 ظءءرتقجر ةءءداطخ !1ءكلعت كعقع

 طزعور هةدط ديز 22100171
5 

 دز
 مدعاصستعأقع , لص ن(03 ءمصمواقملأ ءدصص 500ةلتطسع , ءدز هكوسع ة1- 8هطخموأ ذه م08-

 ذم 1عرعتعأو معددمرهختع اقص مقمسم همدصعم ه3:15 2 ططقاتكو 2-21[هغ:ةججةلكطتا

 رسدأع معسماتممعسم 1ععزأ. 110. لدعدغ, 11, م. 11 ءا طدصع. 1لعمم همودع» 2351

 دنع اططقلتادع ه]-ل[هاهعنس (م. 7). ؟10عامع ودع 2ءرولعاتسم وز م50 كوزو 2602: ,

 مءاع» , متعأ 10216 هلغ هرتوتستك دزصمعمعتكز 1عواع عدلس آطص ظدختأح ([آل, م. 91)

 5 ممرتعسم كزمعموو عدأ 2351جا مران 1011011103 0 كنج

 ناماس. ناماسلا عو6 دموءزعو ةام2عةمتمت مج2عداقصق.  طعولأاات# م. 4 ريصح

 ناماسلا . ىلع لومعم .بعذ نم, م. 5: ناماسلا لمع لويعم بعذ ريصح.

 آطم 11هصلكد] 1هيدعمد لع ددععا]و ذه ةءمدلعم فلثنر لنعأأ رخاقب (ةبقلا) اهرتتسو

 ناماسلا رصخلا نيمثب اهشرفو روتسلا ه4 0200[3ة5أ , 5[3. 8ءمها., م. 4
 رمعرععو 1ممعدم ءماصءعرةصقر 122ءا: عيفر ناماسو نسح ىنادابع هيو. 61355ع

 ممعقطساهرص هوا ءءوزعممم ناماس ةزومأ8 ءدانمدع هناخ تاليكاتو باوتا.

 تع ا 2ع" منم , م. ظبا عا مدع. 0 ظعاقلدمدت. 1لتمع كدص

 ءمصاعمم ما ةبابسأ , 627266 تعد, م. 281 عا 1051. 2. ةمء٠

 كيس. 0 م. اؤء, طعمع ءةيماتعمئسمم عمقا 3ث (01. وعون زم لود. «هق6/ ب

 1869, 11, م. 4 هءو. (طهم"ء, 1غموم/). ![هاهستهأ طقطعأ خعطقلا ةكيبسلا»

 تلاطتسا !ذا اهريغ وا (ةضفلا وا بعذلا نم) اينم ةباذملا : 2/014 : ةعطقلا

 اعوحنو ةضفلا نيم بلاقلا ىف ةغّرفملا غبوذملا. 51يمن6ءمأ ذةوئاسع وهموم
 ركود" <« ةتتتعو 5. ةرجعما م2 ؟. مى. لطص ظزمطةتعر م. !*ور 3 8 1. 5 ععانص لان



 231000 ارأأ]أذ]آذآذآذأذأذ]ذأذ]ذآذ]ذ]ذذ]ذ ذآ ذ] ذ ذ ذ ] ذ ذ ] ]ذ ] ذآ 1 زا تتذأ]ذ ذآ 1 ا646ا
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 ه/-7/ عمم تمص لع ةلئتك طمعاملللف ةلطتطءان» (ىلع ظكيبسلا تقلطا امدرو

 ناك ندعم ىأ نم ةتواطتم خعطق لك).

 ىبس. 1 ركويرتتتم هميماةسم, م. ؟كلو 3 2 1. (دطا ططقلع ةيبسز آططم

 1717 م11 لملاك ما قيدتشسشملا “ا ا ل ل

 يلا كلذ بلطن). ةدصتطط هممت كهف: ةيبسملا ةيراكلل نالُك يبس هّذكو :

 2/6144 ىّيست ةكأرملا  ةيبسلا. 1طدم ”!-4لطت», 71, م. !* ريما نأ عمسو

 0 يودع نواب

 وخخس ع7, 7202© , 107251 هنقدنقأ و رت 007112727116, 2200022124 ]ج, || بح

 اكسر 6 ةؤلر 5 3 1: لكوتملا ظراشس ىف ناك ع 10عام ءودو مدمن ةلتلت

 01 1عءامر ذص نند 5نهلعطدت ططقلتكد تتصح 500هلتطاتق. (01. 12027, قققع#. ,

 11. م. 40. 1'هراهمدو هتتاعدم 10ءهل2 هذا 0000 ةذاطب.

 فس 11. 17: ل1واس» انهمذم6 ٌليللا فيحسأ (ح هنوجس ليللا ىخرأ 4545)

 ةعرقات 2920667 هدهن رثعغ/ 20د (فدسأ 66 ملظا) , ل1ءااتك ناته0انع ليبلا 0

 م. اذا (مدطت 1. اًقجَس).

 لكس 11 همدكأانأأ ال1 ©. با 1.0 2. ةءحد

 راس. ةركس (ممر»سمء)و مل. 5 كروصراتو لهاتف ذص 6 /هدد. 30 8ءاذل5هدت

 0046 م. ب. ة/ه144 طقطوأ ةرجا الب المع دفلك هركستو هركس ها لعمله

 ةرجا الب لمع لكك ىلع فلطت ةماعلا دنعو ةرجا الب اًرهق لمعلا  ةرخَسلا

 اعوط وأ اهرك٠

 فخس. 1 ةءطاتتص0)ا 101 يد ام » يتهم ةاج11ا05 11 و !””, م, يبا

 را ةمطوأوسأل 16 172*002 72 272522200072 , م. اذ.

 5 ماكس 1 مواكس م اةسوتقسم ممتعا ةممع]]ةال9انكت , ٠] ال.

 الس 11. 2011312 51 اًقورعم هبلا ىدسأ (ملدل5) ان[ م. "21, نآ1., ليمج

 دببلا هادسا. 11106 هيلا ىدسأ (اناأ كر هنعمل عنا 6ءعزكعم#ا 62 ءأ

 0 ةوريوزر6 مم , م. لزم. 1!هخغةسلاتسم عوأ يتمواتق للعأ اكيبق هيلا ىدسأ

 ه. مج. آائا-ا[دعاصر, م. 148.

 جرس 11, 6. ه0ع. مو 2125124, م. امه هاا 1109:1522, م 111 0 0

 من1 دنا مانع هلك ةلتوحعتس , م. 118 (طلق).
 2 ء

 فرسدبب اك افرسب و 769 |ةدج#/ ج67“ 500708« , اع, انا طقطعأ

 -ان اوه مالوا اممم
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 [عرامج. 1 ءعطد فرسلا ىلع اكن (م. ال") ةزومتطعدصأ » ءعلاتعةألم ءزاتك هع

 عاوعأو 1دلأ.“* ةعءصفات ءهمجه8أ10 (6712772212 72012 هلع غ84) هءعادتتلتأ ص 23113-

 ةسصعاتلد هلحش عصمت ةزاتل ]نطقت : بارعالا ضعد ندع ىعمصالا ىكحو

 ثررم لاقف كلذ ىف هل ليقف مهقلخاف اًناكَم دجسملا نم هل ٌباحصأ هّدَعاو

 مكتلفغا ىأ مكققرسف مكب“ ب 117, جمب هصمعود4#2 زص يتقلتطعأغ طعو م. |,

 (راشبالا برض ىف)و سه آ7ه27, ققلعم., 1, م. 92, ةطط. 102: حسقفن ىلع

 ٍم ف 35 0 006 5 525+ #27:0158 , م. هو ||" . ل 0 ءوخ 1[ةممرد 0100 نق معرممع ةزواكام

 هلقمل فورعملا حلا (هل- فعدم ةهرد4 1هدجكأ) » نهم ءةىعءلتغ مممانص

 * 66 01ءلطتع 06 هدموصعت5 ةلئلكومم مءطاتق (ىسق

 هريغو ةقفنلا 4545). 0 ممول ىنصقلا 64 لادتعالا. ظاومحسمونتع ة0طتطعاتتت

 ءزمدصمم01 عأ ءهمهكاتأ انت

 هلوص1 8 ءوأنمصع 0255ةرصهلم, م. "14, ومر لطصم '!-ةنطتع, ال1, م. 25 لاقو

 3ك | ديا لاقق ىرتلا هللاو تجر دفا[ رسما .ىف- ىتيملل ؛اموكثا بوقعي

 نورخكملا فرعي مل فرسلا الولو فرشلا لعاب فرسلا ىسحي امذا بوقعي اي

 نيلقملا نم. هزوصتظ ءهتنممع هلته معسمةخادع 2 8ظوعاطم» :  هطهتن704©0072772

 066 عاعمم عما ءدعودسأ] , مهداتاسألمد رو 6625.

 قوس. 0 جيرارغلا قارس لاقاق» عه20272*1727263 و مج. |". : هللة“ طم

 ع0. 8[دعص.و 11و م. لءاو لى لل. ظوعأطمال : 207 عنا“, رجآهع 2027.

 اطس 0 2700120202, 2772425 272 276 و م. ١| (ةكيدش ةوطس هل) :

 ةدسصةلعطمءطمتأ , 4ده5 : تامقنو تاوطس وذ وعو ةركنم ةوطس هل و ]طد 83118,

 1, م. 89, 215, 449 (ةوطسلا تيدش #2207 111, م. 528 5ءون. مماطاتق ع6

 دةسؤ"ءر, 7ءتاع رج7927 0' هم" 0ءتام) , هللة طعفاعر ءل. اللهعط.ر آآ1, م. ةثلر حلا

 هتوطسو هنقامح فرعت كنافو م. هدر هدد. 51عدلظ عد يطمواتع هلك و 70445465

 لل 222/2 و 11, م. ا[, "ثمر "5. 111 م. نثر 26660.و آ1كو م. 195

 0 لدعالا ةذللر 2. اذ1,. 10 ( ةروس)» ظموعاطم» مع ةوطس هدانا .ءدتزت101 ,

 1هتنا-رهقاد ,

 دعس 11 , 22 7ه07”ن د ه206 ه] 884, م. 5 1710. 6 7هد5د. ه0 8عاذل0فمتأ ,

 211 مرر 096 11 2. 1 كن 65 1116 0. ]117 19و نزف و

 20. ة4سعامرت !ههتعا 7260814 طقعع ةأعمتظ ءداتم مءعاتات دعك اصعمومتاد عقر مهمل

 مهرونت نآولح ىتلخن اي ىنادعسأ 1جنلهمو ؟ةءطاتص ةدصاذعةغ مول ناعا.

 فعس. فعسو © رجه: (دع سصوخ) , 5ة؟16 [هط11ءدص5)0 ءهزتطتطاتق

 1ةطو]انكر ةامرعأو. 110. م. عاد تلا. (فعس نم ىلصم) , 34044 ةاتط سفنط :
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 فَعَس ىم ريصحلا 06 0[3اه125 لبزلا منم فسي ىذلا لخنلا كيرجن قرو
 نوارشللا»ا ركزسع مهكخم 710عاتع داوصت عقألم 5721/16 دت 02672 520115061

 راع" هن 0و دمعت" 212. 2 همرتع فعس هوا, انا طقطعا هأ-ل12ع1)54: ناصخأ

 ديرج ليق اهنع صوخلا لاز ناف صوخلاب تماد ام لخدنلا.

 ىعس آ1, ةععتسلانم» 2310ج مق نتمتع ءمطقأر أتت ات ىلع 2. ةعمقات

 ه6ع"ءءامسست# , م. ظيلر 4, هطأ ةطصم ”!-ةلطتع دب وع كزومأ ال ءقانمصع 7ع

 60178 ءرن025 رم" هعركتتا طقطعأ ءاتقتطم ط. ةع ا م. 8و دل لص ةسط. ©

 م. "تو مز0 ةاعس ٠ ةياعس). 5و1 02725 ركععقأ , 0110451007: رععأأ 8. ةع ةاق

 هععاتز 1 7 ت75 , ا وو. 0]غ., تطأ همصحصن. لقم ردصملا انه ةاعسملاو

 لمعلا وهو ئعسلا.

 جقس. وقس و همرجنمدع رايعدر لع 1ةعوسصتفر م. اا: ةمعصمطكطقءطقتأ , ه5

 حوش 5-5 11 وطخر 0 معد عتعله ور م. ا" أ ةسم. 14 م. 26ه. آطعدلعم 01

 200 6عملدتمم وأ حوفسم , ونتم1 ءعدلعسد ةذومتط ءةاتمصع 30طتطعاتتع لان جقاسو ©.

 3106همدططأ , عل. طلعات عأ, م. ا. 5. 9 (/140140) : 21156: اذأ املا جحفس

 جذاسو 2 وهف بصنأ-
 1 كك ونمت10 5ز[ م. هدر 8 اص ؟ع2ط15 طقسو 3 اهيف خنيقس تقلا

 6 ماعدأم ممص ةرد7عأ. آس 2ك 72250 ءدماتءةانتع موع عاتملا غىذر اةهااتكت.

 1[”تفزنك دس لعطفءطقمأ ذه 4دقك : ءطاقسأو هطقسو تذبل نطاققرب لإ هل ان

 م عاتملا ةطاقس نم ىناطعأاو رّذقلاو ةظربالاو سافلا وكن نم هداقأ ىو

 ىلحقس وهو بيبيزلاو ركسلاو لباتلا وكن مطاقساو عاتملا طقس عيبي وهو هلاذز

 انقسو طقس بحاصو. 11106 م31أ 0 مآ 0 ممص» (ةصمااتتل 8

 ناسيا

 0 2/207“ , 5ع0 (300ا1ع 265 عأاتا) ععطاتذ, 100 52726625 ؟0ءقلاتتم

 نلللل ةمورس 18 دوععطمساتمت , 2736 م5536, نأ ص !وعم ]اددل. 1طص 11[هقامتا.:
9 

 أ ىططقسو طقس أ دحقس بحاص ممر (ةصاانات 467*567“ 25 (ءآ. آ2وقإ, 0

 065 وأد ١ 6 , م. 556 دهوع. عا 566 , آردصع 30 ؟عتذ. لا“ طعفا#و

 آ1آ1, م. 291, ةهمص. 88), 5مع4 ءاتنحصت 527027": 7602/07“ (ةصاعنع). 5ءعدص»

 لمس 8[هاميستعأ ه ممههتلللو طاقس طمع وعمق امص مطقأتع, 5مل ةلمق لاتك6,

 مدس هععممتا زدص ذم اههلئان مدع لع اطص صدقت طاقسب ومي الف ودغي ناك هنأ

 دبلع مساس لا ةعيت بحاشم الو (؟1ل. نتدوانع /64, [, م.5575). 68
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 خطاقس دوصقات 2720 722075 500772611642725 , تأ 5ءعاتال5 , ةعاتك , هآ1ه, !عدتعم

 ءوأ 200 عطلت

 فقس. ا 0 0 كالا ك اكليل 11 لا ا ا

 611167200 2001: عالك 87:51 01“ 25-721201 ىجهج72128 ,  همدنث/ 1" ةعأتنك  هجانع عمد

 طز هسطقمت ةدصانمتم طقطعأ ةقصلاك ةفيقسلاو ,١ 5 7-5 خفيقسلاو , 560 آطد

 120:31 ذص 72772274 : دنمو روكا توببلا مدقم ىف نوكت لَدظ فئاقسلا

 اهتكت نوعمتجاي اوناك 508 يختل صوم ةدعاس ىنعب ةقفيقسو 550

 ممم لدغات, 111, م. اثر 19 011 20742005 , 651غ: ةصخاع

 مرصد (©6ةل]1. هيعسعب# 8معاطم», 910. ةمآخ دددط ةقيص) و ونتم0 ءاندس 20

 دمرمع]ادغ د. 226 ةدعاس ىنب ةخفيقس 01037 0130006 ةدعاس ىخنب ةلظ (هههأ.

 1[ةطوجأر ه0. 1كمدءووضس عسر آر, م. 6 تنصح م. 8ث ءا 510. له 5وعإب ّذص لوم

 0عءو ءالعس., 1852, م. 558). هرم اتطاتكولات13ن016 1هعءانبد [ععاتخ ءمص510ءعملم

 10لهمعد5 ةمموادطداسع ةخقيقس ة. جى. لوعاتل, 11, م. !بدر 20 ذفيقس ىو

 فئاقسو كمع ىلع ةليطتسمو ه21, 5 كمعلا ىوف ةفيقسرو 1طص 8301313, 11,

 2. 555 قوسلاب ةغيقسو 11, م. 189و 427, 455, 111, م. 396, 17, م. 15و

 287 ع( 297 , ذم نتنطاتك 1015 مدتصاتق ععاع زهاعنلانصح هلل ؟ءم ؟عااتأتتل 65672 ,

 ءوا"ه0مع, ممعاتتك 11, م. 35 معمئعت» , 111, م. 54 ةءنامب“ء (ءل. ]آر 2. 406).

 لكممح ذص دتعم ممهوصم م3121 هدأ عنق 1112 مقتك 136 36 ةقدح ؟6] ناوبد

 ةمزع]]ةاصع ر, ة1260م [ءععاقر ء. جى. ]طص 8دلتضاتر آآ1ر م. 35, 188. 5زجمتا ءدأ

 اتهن36 10عص2 4 ةلظ يتق هل ص مل تصح ع ائطعم 27ه 0عهوعتطتاتع د

 | 8هرامج. 510. لوعدأ, 111, م. , 15 نيراد نيب ةفيقس برعلا دنع طاباسلا

 كنان .فيرط اهتكت نم. - قمل ممدامت» م. هد. فئاقسلا ؟10ءاسع ةنومتح

 ظعورع 1ءعامن# معدن ءويررب, - 800 ةفيقس (ا116[(10 نات فيقس ه, م. [طص

 ظداسأمر 11]1, م. 577, تطأ ماتعقاتق 22316 0015 مم 2 ةهبنعر آ11!, م. 5.

 كرس, ةكس و ©7ه015 , م. اذا, 5 ه 1؟., 4“ منه, هل. 1كدطتعطل ها 11ه

 ةءاطعر, 111, م. 277 (تطأ اة[دعص. كتو) , 51, م. 98: 6 /هد5. 10 81 305هقأ

 نكس 11[, هن. ةعع. م., معاقاوسأا 2: هملعءع»»» ا5عم هت هلقوتمر م للعب

 لمعاتا م 111, م. اء, تلك, 1طص 8دانامقر آال, م. 226: 6 /هد5. 10 0

 قايل ١7 ى( 7911 - ءهافضنسا ئف فاطنا (7/1ه/1/) , «لعددعيا» ةسانغ, 180ع-

 لدور : هع عمود عت“ , 7267 ءاع“ ن6 رممك 0ع /هنيزرت,  (همكاماتاته أت“ كات نمر انك

 طوطعو( ظرءعواممر أ كتم ىلاو اتاك م. ابكر نأ, 8[كهطدضتل, 215. م. 751, 2

7 
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 دارو زاوفالا ىوسب اوعيتجا ىتح نولّلستي ةفوكلا لما نم ٌدنجلا لعجق
 كتليبلا نم لالسنالا ةرصبلا لغأ , 1كمدوودماعس, 077 ءد#., م. 100, 5 ه 5

 فلس 111, 3 كا 1 ا (فلس) 60.712 05]00 , م. 1, 5 3 1.

 11, رجعو 511 (تح م.ق) و رضع 1 (ةوكذ) 0

 ل مممعاقد طاتزاتك مادصتحع ؟تاودعتك ؟12101551513 65غ (ةدشل ثوسأ

 هدورضخ 27/011 طنصع !معدمم هطاتصعأ ّذص ءمصصمدنةألنمدع. 1اعاغات» لقم رضخأ

 فئاسلا , م. 82: 1ةفةلعطتأر م. *٠١! فقلسلاك رضخأ نيطو هل ال ا

 11. فلسلا نسم ةرسضاخ لأ اًبظر٠ 11 ىقلس رضخا ةمان1 لوعاتا, 111,

 م. 221, 18 (نطأ 61 ققلس).

 كلس 1[. 2. ممر 12 موواتطسعملامسم ؟10ةانع ملأ ىلع كلسأ ملو , 7260

 هرعرتع» 4 772878 22 2 ءينق عت, و200 , ةععدصلاحتص ةصقلم جادسصص ةىشلا ىلع علطا.

 (6]1 016ئا1سع فقييرءاطلا ىلع هكلسأ 0161 يتموتو مم1656 فير.طلا ىلع كلس).

 01. ه0. ه1

 ملس. 8. سور 10 ةدك126 املسم, تطأ ةطصم ”ل-ةلطتعر آل, م. ثنر 5 طقطأ

 ل 1"ه6ة55م 1جاااتع 1ععوصلتتطت 5غ ا 212 ءاسم 51ج015 681 2727468867“

 ربت د 6. ع, 002. 2 5. 66 ه4 8دئ0لطقتكأ1 24 طب 1. م. ؟ؤ. 15.

 - ا (م20م116 ةىبش لسك ىم عيرسلا فيطللا فيفخلا 7/0827), :6-

 ممعج#7 , م. ممر 4 هغ 10:[ةمدع هانا ؟!1كوطغر (0م:ىع27عر م. طءمر 15ر اتطت

 سما أو هزئومتظءوأغ 72075 (؟ةج. 1. ايانملا).

 تيس 111. 11 هوا 7226« ماهر, 01لاتتت دحاو تيبس ىف ناعضوملا ,

 [56ةلعطتعأو م. 1, 8 66 9, تمسلا ىلع ( 02عام, نه ”ءءاه) , ذطء م. 84,

 مه6ط., اه“, 4, امل“, 4 ه 1., .١.2 5 ه 1.ز م. هم بونكلا ىف هتمس ىلع

 (وماع»» ه1 1027© , 2:2 ءههمع»» 7267202 ه0:6) : رفكلا تمس ىلع طئاحلا

 دجباترساب5 أ 10و55 م2111 ةدصار'' لوعتتر آكل, م. هتلر 20, ه2, 21 طمع

 ةاصحمأ. ركيلا تس ىلع, 4 © 115 ه0" :5 هصاعنقمه عجن , اطم م. مل“ ب

 16 : اميفلأ 2007 ىلعو 1[ةةلعطتتر م. مر 2 ةنومتظعدأ اهرفلا (قيرط ىلع. 71

 طاتطم ةيماس داجمل8 عدا هتمس ىلع ناكر زذجتاتت 1) ت07 787166 هدا: ©

 6 ركنقأ , طتصع عضو. لا شان اًبرس هل رفناكاي نأم ص. ةلءو 01 هجاو دعت“ دنغ8

 ختماسملاب , لد عاتا, 11, م. 585 انآ. , رجعت ع 0 ن1 »» ) 2) هه0ع١7 69 ©

 دونم هااةاعلخدع را هم معمر 06 لوصعر, © هدد. ه0 [طهفلتطأ , ![ةلتأقأ ,

 لاي سلس م.
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 آ[رامنأ ]دو 1 3:1: ك260غو آو م. مثلر مدعم, 111, م. !ءلو 6: هك 1!8ءائعطع» 4

 ة[دلعاط وست و آر م. كدر 8: 3) 65 ركعتا 18: عمم عنعت» هآقعر ةذئمتل ءةاتم

 ؟عومعمك ةمد0 مهاط عمت 2116095, 5 00 اتماست رجع" «17672 رععةم»# (ء. ج

 لوعتأم 11, م. أخ, 15)ز 4) 5ع ءدنغء2024 ]ةلتتأك و 2766167064415 34 01ةلظ ب

 7ءو2+ اعيروس ء. ع. هآ- ل هقفت:, 11, م. الو 5 (©1055. مم” ءمتن727). ةيدسص ةلطم

 ه؟ءطقدت , 4عهد, 2001 داوصتا ءهانمصعمم اءمراعةنم : هميستو ةقماسم هقماس

 00 - مم 0 تيس. تاوس. 1ةيصومرو 4ططع1لدصتنسم هدصصعو 01853165 متععم ؟ةدواع ةملصأت

 ىيدصغأ (,0. ع. ع. 1طقفلتطأ , الهمر م. 1*ة, 8) ر طتصع كال هز جدت ءةان مص عم

 دعععمأت6 هموم ه»هغم (6ةلقللءعتل) , م. *”تر 4, همطأ آكطصم '!-ةلطتع طقطعأ

 دوبسأ ناسليط موو مز“, عمار هزار هزخب دعييو ءغ 510. !1هءدصص 1مصعومستت اهمككت

 همط اع. '1عهمزعع جلطتطءادع دءدوان 0277:2845 (؟ءعاطهخاتك) 527:6 ةةانعلم, اسمح

 جقهنر 000. 595, م. 149: اًيلاو ناكو طساو نم سابعلا نب دماح ىعّدتساو

 رومالا ليفنتل ىسيع ىب ىلع هيلا فيضاو هيو مليك اهبلح

 لبق (1. اميبنو) اييغو
 عاد 3 23

5 9 56 

 طوس. . طوس و 215 رهو 61718 , م. و ملي و طلو !ذ8 و لو ععام 2 همن ةطكطع ءطقتت

 م همك همس 5مم ه 3 3 0-0 د

 4545: اًطاوساو اوس حيرص 66 210144: طوسلاب ةطحاو ةبرض ىل اطوس هتبرضو

 فلطملا لوعفملا نع بئان ومو.
 ١ قوس 1. النعوأأاتع م. انآ مهب قاس , 04 رثعغ4 225: محمص ؟”عج0م اطأ م182ع70-

 ةزازو ب ععمطنسم دسك نستمع *ع001غ , 5ع دما ءملسمم عوف ءعبمع/مى. 8عممدتع

 ينم ةلومتظءهغ » مممماتلتغ ةمصعامو حمص الكر 1. ع. يدتططو ؟ءطعطدصات#.* هزع

 ستان ممم ءدماتءةصلمسمم ءد4 معب داقر 1طغ0. 01. تدصقلكطمعطقت , 5
 ٌتمِرَقو تّحش ىا ريعبلا ىب داقي تحبصأو. - هيلا كبيدحلا قاسر م. نب < © 5

 1 000 2 8م :

 ىوس ؟111. زءئاسع لع ةععدسمطعءمأع نتن دع هتوتأ نأ ؟علعدخ اسلاج- ىوتتسا ,

 م. ظخع. 1800و 06 اًمئاق ىوتسا , 5ع 42“ 0ءاودي# (8هعاطمت) ب مع

 1:0101 م. 4, مدعم., ضرالا نم ىوتسم ىف ةءءتهلم» (0001هعمض , ءمهقاتأا0.

 رآدص هزه معمم رممطمو مدخن عا ماسسص ةعاتئاتم م ءا مدان ءاماسمم مقق41 ان
 كوب ااا شا

 ىوشسم 00عمج ةعمكات رم/4725 20طتطعمااتعر نأ اعواهصاتتع 10عأ 5عومتعه 165:
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 1ةةلعطتعتو م. كار 5 كا ىف ةنيدمو انطأ 12م1 (هاطقستتسم عا آط٠ص 11ةصلعقأ

 طهطو»( ةاونسم ىفؤ الاثو ان16.5 ©[ مكو 8 ىوتسم ىو تطأ ةلثث وتسمر مو 5

 2 1. ىوتسم ىو تطأ ظمزأ. (6هأط. ةاوتسم ىفز !همو 5 1 ضرا ىذ ىو

 خيوغسم , انط1 11012003351 طهطوءإ ةاوتسم ىف ىكهوز او 5 وتسم ىف ةنيلام

 تطأ 1كطص 112نآعد1 ةاوتسم ىف, 10120351 كس ىفر ظمأ. 12:15. ةيوتسم ىف

 طقطومأاز ا.ه, 9 يوتسم ىفر تطأ ظمزأ. 6هأط. هغ لطص 11ةدتلعدل ةاوتسم كو

 لوعاتا ةيوتسم ضرأ ىلع و 1طه 11ةهداعه1و م. 22, 9 ىوتسم ىفر تطأ ظمأ.

 1ةدلق. ةاوتنسم ىف, 2151 وتتسم ىف «ةاطتطو 4. ةمعحسم]0 , ©/هد5. 30 (07عوأ.:

 ها 06 د

 ورا. مهق5. 1ع ةاوتسم رطآه724265. 1607205 ةانط عنق : ىوتسه ىبهو ةعنق

 فينوس نيتمكا نمي ءاتصح ؟0ءولتطاتك نأ نتمتع 740/4, لس آ1لز ةصطقمت طقطعأ
 <00 د

 ىوتسملا. 11دسصدلطقساأ, ذص 17مم ”*71-ه7/م17 , 000. 1070, 1. 84 ؟. طقطعأ

 ضرالا نم 0 امام درصمسر ص2 وننقع ةزوصستطعدسأ رمامبننم». (00عج طنع

 ءدأ هماتصمع ه015ع. [1:00عمص ةعطقات 0001364 01 علان اوس ناكم , ةدصهلعطق ءط قمل

 7027و آو م. 56

 جوس. حياَسُم ر رمل ه حاسم 3 ا كدي ١١ يك ناإ507 كر !:ر

 27 .٠٠ اكمدووهتتاعم , ©7055. 30 077 تأ. : 7
5-5 4 

 نات. نا مععام اص 7110/14 هدماتعدكتع رومالاو لاوحالا نم مظع ام. لمع

 نام هل ليجر , م. ؟هأ1و ةأودل وأ ه2 20754725 : نا اهل (ضرأ, 4677" 27-

 527725, لوعاتلو آ1, م. آظ.1, 10 (تطأ 1. اهل م20 اهب) هن 16, مث, 4. - آد

 مهدتوات م. هأ1 ناشلا نم ناش ىذلت لا [نطومأ مد 16 عهد ناجلا نمر 118 ن4

 ةعرقاتق 1881 72258 27" 2720720 1 »

 جواها و سقلا 4عصعستمعأا ةموعافد, م. هظزغر 510. ؟نللفمو لص ٠"

 بدلتو َباَبَسش ”مآ. د 5 ه061عومءع»ى؟, م. الار 9 0ع 00هعءولتطاتك ةلطتح

 1 عاات.

 كبش 1111 زم 1هدزعم عءاع نتتلعمد ةهعماتءدات, 5ه0 ءطعطتمأ]3 7ةقلل ا

 ططزاتق 7عرتطإ لمعضع صمد كداتء7؟هعدصعات7> 7106من. 81 علاسع 0ع مدتلتاتطاتق ص

 ماتومم ممصاتم> همهقعمعماتطاتق م. مكر 4 ه 1[, خيب عغ طنصع 06 مذا مانج28 ,

 م, ارا", 5 ه 1, تاز 00 مهضعب عم اوكبتشا 765 هما هلا هدد 5ع 6-

 منع(. قمل جومهمدطمو لتعتأاتع لم طحمصاتطاتق , 0همحتطاتق , طمعأتق ءةمصاتطاتلك ,

 1ة6ةلعطمعأار م. ة١* ةكيتشم لايجرو م. هد زيمتم ربغ ادكبتشم داوسو 8. م ندم

 ةرامعلا ةخكبتشم, م. |"» هانبلا ةكبتشم ةنيدم (م. |8؛ همم. هانبلا ةشرتفم) ر

 يرد 2 01



 ل م 20 00/2
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 م. ام١ نيتاسيلا ةكبتشم ضرأو (6 لوعاتك 1و م. هدمر تآأ)و م. 111 ةصصن ىئرق

 ةرماع ةكيتشمو م. ا". ةينبالاو تاناخلا كيبتشم ضيرعع عراش وهوو م. 8#

 ناسسارمخ ىحاون رئاسب اهكابتشا ةكبتشم ناتسهوقب الرامعلا سملوو 2.

 اك نم اكانتشار كنناإ ةنيدمل يذلا ارد امور ناسخ سلو لهم
 «دآ. 8 اهقعقب كايتشا. 16 10ءاداتمدم موكنلا كبتشت هوذا 01. 2021 ذه ل0207.

 ه«دةه1. 1869, آآ1, م. 156 :ءىو. 131هذدضسنتمأ طقطوأ : اسه.نرتخك موكانلا كابنشأ

 كئاصلا ةكبش نم ذوخام ضعبد ىف اهضعد لوخدو. 820 ةكبتشملا موكانلا

 زم رعرذا> م0806 [ةهقططدند دءطقضسومس , 7 هنن لك و 2. 5و ان11.و 1 موجكاذلا

 ئباوشلا. 1لنمع دوءدصلسسم 746047 .ةيكبش طقطوأ هنوصت#ق ءداتمصسعم» 22

772112 

 حش 1, ©. 306. م. 6 ىلع ., 27004, م. مو ع

 صخش 17و 722522و م.]0و 2 : #22 و 2. مو تل. 110. ©7هد5. د0 18عام

 050م1.

 كيش 1 ه61هزجت»ءي521 (130ءاطمال :  «هددوزم#» روع", معدد ةكوع ؟16-

 !عمععر 5ء7"ء. 1لتصع هىشلا ىلع هدي لتو لآ1©63:17221* رمد“ عر عزت ع ةل772 167224

 ص. الحر 4, كطصم 'ل-ةاطتعر 11[, م. *ا. تاقحصلا ىلع مكيديأ اوُنش ذ. ه. دو-

 آاناع دمارعمع ضتطاسختص. لعلام هدب ىلع هديب كش 1طد 18210134, 11, م. 6

 (1 ]تن ميوودد ]2 طقتس)و ب هةدضع لش دز وصلات نأ كأوقو 67172081 و 007“: 080-

 "همن. اللمع انهمأء6 ءىشلاب وأ نالفب هدي قش 729:6/725772 1672084 , 1341

 11ءطعدتعسمسم >دكود دد> مهالطم , م. هز“, 1 (510. #4. ه2 200.). ب هيلع كشر

 272512/24 , 200524 , م. ا“"»», 4 حج 1, [لوزاملتلاتك 8206 ةعطقات ءوأ ن0 0

 رمالا ىف هيلع تانشا 1 6. فس 276202 6 2 لكعاتلا طل م 21 :١1

 آآ1 , دعسو»ءر همو»الع ا”هعافسأا 0780/6172, ع. ىلعو رم. 205: ةطصم '!-ةنطتا

 الو م. ابار ان11. باذعلا ىلع دكش , انطفا 0 0702-1, م. كد, 1 اقل

 ّةَ 0ارر» بح لك م. 1, 2 ءأ ولع (000ه2 هآ-2 هيك, آآ, م. اا, ةمظ 3

 خش. خا خش , ممهعطتمو طعالاتعم لم1همفامست مدضمم 0ءواتستكمي م. ةذع (طأق).

 برش 17. 110م كلذ ةيلق 22 »طمع ةصلصاتل ءزاتك هععءاتمةكلأ أ“ زم

 مسعق, نأ[. (10. ل007. © ما معتلا ةامو تلاع, 8[هطوضتم0ر م. مثير 1, دنع ذم

 ]1ءززعم 6ه5أ نال ل برأ 00[. 0هرتدص. 2 5. 87, [[ةهنلدأو 1. كف. بر

 هيباع هبلق ددمماو اطخس » هماسصتتس ةزانق اصرصاووتا زعمه ءمصاعم نصت" م.
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 1كطصم 'ا-ةفنطت»ع ه6 2هددتعتثر م. 128 طقطوطا هيلع نوماملا بلق ريغ , [طد

 1كطق1ل مصر, 111, م. ةه ىنوماملا دطخسفي

 ىرغن. نايس 5. نأ 000. طقطعأ قابس 1لعدد ةزوصتظعتأ 4 تع 60-

 ةممور »يقع, م. ف... ةمسصقتتطوءطقتكر هلو ]و م. 604: هلوق  ئف لاق سنا

 نابرتنلا ةةيبخ ةركشك ةقيبخ خ.هءاك لقمو (0هدوص. 14 55. 51) لجو زسع

 امو نامطملل وهرلاو ناومرلا اهعوكتو هقرو ليكو لطتخلا' ئركلاو ناكل
 ّنأ كربلا لاقو عتفي دقو رسكلاب نابرشلا هل لاقيف ُيسقلا هنم ٌدَحّتِي ىلا
 ناك امف اهقيانمب, اهوامسأ فلتخت اهنكلو كحاو نايرشلا» طحوشلاو عبْنلا

 ىف ناك ام. ضحوشلا ويف هكتس ىحا ناك انو 0 ريخ ليجلا

 نايرشلا وهف ضيضكلا. قلثأ يدموصسم ماعم ءام5 ءمامعوصتطتلعسصس ذه 10م

 0 116111 جأ 0 510. ه. ع. 82210لطقتكم و آر, م.

 طا لا تيم

 بعل. ةيعش. نىبيتبعش وذ ناتس, ةةرك مي , م. "نح (نأ يتموتع ةطصم '1-

 ق4نطتعس مغ اللمرعدهتنت م. 111). تعد نإ دةويصطمانس لنئمتامأات5 0هماتعأق

 (نينساولا 1طدم :1- قهلطتع 2001 ماقلاو بركلا ةساقر) 01. 7ةمصد دلع طق ءطقتأ , كدا

 ناتيعش اهسأر ىف اًصع !فهور لونغ ,.111, م. 1و 0

 فش 15111 , 2ءعسن# ىمماعمد ء كتكتمر ه 1هصاعر م. ؟ث..ى 4, ةطصم 1

 قاطتعر 1, م. )1و ظوعاطم»: 2و٠. ظدلعمد عمتك ءداتمصع ة0طتط عانت قريش

 60 م, 19اهلطط21و 7م. مل" محو 1". لوعالكر 11, صن مل 16:7 61 مدكقتل قشنا ,
1 

 1ةفةلعطتر رم. م28 2 أ قش 3 94 1[ةةلعطتت , م. نب 6. الآ ع 05

 761 ه. ىف ةنودتظعدأا مع" ءوسنا (0 20 ظللوأ, لوعاتأغ, 1, م. "امو ثيل“ و

 1[ةاةلعطعأاو 2. 1هو ظابءر ظهعو *ث.4) قتشا ء. هعع. نتمواتع طمع دوصقات 0ءاتككأأ ,

 110. 15(ةلعطقأو ص. او 2, 1

 كش 1. 1مدتعم ج00دنسع طمع ؟مةمطنص مامن ل هس ةلومل ا قرع 2: 67

 هدومها , أتانتنم 72008/ , رم. ١)" ظوعاطمت“ : 7" ةنووتاعب» تي 6.

 ىكش 37, هو "هاهنا , »0 ام ه]]] نءاميق زقاغأو م. "اع, احر 182035, كططع#كتر

 | اي لاني ىكش 7111 1لعصص ةلومتظعمدا ع. م. لوعاتأي 1, م. اا, 111, مع

 !هار اثر لطص ظلداتاقر 11, م. 14: 000. 1521(ا0) ذه ؟ذاه ىبا نب نىنسكلا وبا

 ىراوكلا 1؟نااد:: وكن هب انقلطناو همام انذخاف كامسلا نب دمحم ىكتشا
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 ىنارصت بيبط. 800144 ٠ ملاش, ىكتشاو .هتاصعا نم اًوصع نالف ىّكشتو هأ
 كا 121 تكمخاو ا نالخ, ىدعر توك اناعو

 5 هب هما

 لعمش 1, م. 3. ةلعمشو 27065 721هم24 10036اتق , م. ههزؤ 210114:

 ميقا ارارك دوهيلا لكاس 18: كوهيلا !ةقرعو كال دعما هلعمشلا- 713836 قدم
 [ةعاتصم معجطاتسم ةعءاتصامس ةصم10عادصم لديح , فولد. 505ر311 ذه «7-17110 2/27“,

 م. مة, مدعم. (60. ظاتل.) مكيلع مالس ةلعيسلاو.

 انش 11 , ه4 ةمدهع7 7002024 ةلئوتعتس , «. ةعع.و م. ظيافو 12027, 6 7هوع.

 30 ه7 هه 2.

 قوش 11, ه. 306. م. أ ب 5. , دزجعت» ت02 014 060214 هععز#7 202 ه2:

 ص توه. ا 177 00116 ©710111115[025 ©. 30.و م. بذر لكوعاتكو آر 2 116211

 0000001 10و تلد 610 6010

 كوش 11 هدأ هرصمصو مات 561261 تينأ. 81ءااتك تقين !ذأ مالغلا تينأ

 هليلد تابنالاف هغولب ليكشا نم ثيدحلا ىفو كلذك ةيراجلاو رعشاو ةتناح

 (44:/7116) ءا ءملعدرج 960 كوش جلطتطواد. طلنصع مملوء" هقعر» سن16 غ2 ماتعتر

 م. ضر 1, ويتم ]وعم ةطصم :41-1طتعر 5, م. 14 طقطوأ تيلتحا.

 غيص: 0 65465 60107"ه16 , م. اذ, 183027, (7هد5. 0 آطط 1820135

 ظوعاطمال : 7066 77011

 عد 11 لاتقل و ءدلعرم هذوجمت 8 ءداتممع تاج: اا وارَص ع+ تق (510. ىاتع

 مره) 30طتطءصخات#عو م. ةذءر 5 2 1.

 ردص 111, ته. 2ع. م., 220167147“ 27200171205 ءدتعو#2 و م. "عمر همر آطصو

 ”1-ةخاطتع, لو م. نحر نغ ملعامع ه ؟لعاتقر م. #مء., 2, دنطأ ؟ءةعطد نم عقي اهب

 ىل ةرداصملا داممتظ ءمصغ »> (ةصأأ ينقسم ؟101عم12 ءةددعأتم (م6يبتتفأانمص) 1 ةم

 انك دنطوعأذ هل5عورعأ.”*

 قدص 1. 2013 656 515 لاتقلا مهوفدص (م. ماكر دلك, ظةرامعج مقلع

 مهل اوقدص) .٠ ©. هقح هافوو كيش هين ل (ر7ل6ه14#) , أ لتعتاطع دمع

 هطزوءام موموهمد]1 ّلاَمقلا ىّدص 66 لاتقلا ىف قدص ه5. ةليكلا ىَذ 05

 1لزمع دنع ةامعصتاتك ةممعااهاد» ةليكلا ىداص (4د45) 4 لاتقلا ىف ىدصم وذو

 مل نتموصع لتءلاتع ىداصلا بركلا (م. ",) ءا ةقداص ةليح هيلع ليبح

 (71ه/14/). - 11. 1200 ءمح ؟عمؤات و؟د5 لانقلا قدص لزءاأاتع 0 لانقلا ىكص ,

 11ه, م. ا, ها مهييلع ةلمكلا 005 انه06, هرصتووو ةليكلا, م. ه.. ىدبص
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 مهولع اوستن ءداتمدعمت 2عععجأا هيجو1"7© 5. ركم12167“ 22 ء05 ةردههكةا (. "آب ر

 4 1 1. من0 0 مهملع مدق 1هولااتت, (. 7.)ز 0مممصتأاتت تدك 6. ع. لوعاتأ و

 111, م. امهر ةءراس 1م ]1وهنعم 068516 ةزوصتظءدألم 20هءدصنعد هىشلاب ةةولطقا

 م" #0202 202 712©*2و م. |ذء٠ 01. 00ه. 39 5. 34: 66 5. 12و "0 5. 265

 92 5.6. ةرصم]01, 6 1هد5. 30 0/7 ءو4.: قنّدبص هءاب 267 ه7 ماله 7*3

 لطصم ”ا-ةاطتعر آلآ, م. ؟,8 هعوجر ىف عمطيو هلتقب ىدصي ال ناكو. 0ممددأ-

 اان ءىشلاب كّذك 00 ت06 065106131111

 خرص آ1, رمت« 2غ" هلميسعس##ر م. مح, ططأ آطصم ”!-ةلطتت حاص.

 فونص ٠ مهعم نوفرصتملا و 61/762015 تمض م. "معز لوعتمل 1و م. تعور

 12 فّرصتم وأ لماع دي اهلخدت ال. 015. 06 فرصت 61 فرصتم 67055. 4

 120351. ق4صعام» 740/442 ةمصما214: اشابلا ىوذ ةسايسلا بابرأ دنع فرعتملاو

 فيرشلا سدقلا فردعتمك ريشملا نودو. 181جدل1هتلاتك جاتاعمم نانأ رمقملا ةم-

 معال جامع ةوأ انو ؟ءقاطتست (,44:/740 ةانط روش).

 بعدم. بعام عوأ مالت ه 5-55 رب لخب ملص روركس ةسحللا ةطتوطقعر 510

 60 0000000 رم. 78 75. !). تدلع طغعءاطقتا, هلدةدر ةعصقات 150مأ0 :

 مورقلا .ىم مرق لوقت امك بعاصُملا نم بعصم نالفر 34ع54/: بعصمه, لجارو
 ب.ءاصصم عم.جكالاو. 0 1كمرامهج 0ءلنأ هع يععصمادتت هللا 5ءططل ع5

 ٌتعابصم 1 همام 7 هعر طقطءادتت ذص هعتع 110/14 : لثاأىشلاو تاقشملا بعاصملا ب

 557 ؟ مهر اا تل

 دعص 111, ©8224, م. ه2, 9: 06 لكمهعر ©2055. 24 طقلتطأ.

 فناعدم» 0 11مم دةزعصت 8 ءعدنأ 4 5 240 ا

 7 رماح ق4راتل لوعاتأو 111 مع هل 14 ؟6هط15 اغيعض تامو 710عاات# 16-

 ععملاتس اقيعص,

 فرص. -8 1[ ماتحس عدأ نتم0 1"معراق ج ىاناتطل 560717271707: 085151107“

 ةانعامرتأمأم 8ز هسطمسا أ كفى 0علعتأر ينحت هتستصتس هتطنل طقطعمأا م2ةع+
 د 0 .٠ . 0 0 .٠ .٠

 امهم راحلا خفص ةنصم نلله ةدماتءداتممع. 1فوعتد طقعع ؟هعوطسسلا ةلومتظءدالو وا
 6. و. 5 35 33

 ممكن, نأ 05و16 لزعلا ةانعام» 7110/1/2: ةعفترم ةبطسم نيدلوملا كنع خفصلاو
 - خد

 حقيض. 0000 ال11 زماءالزئدصأ ممم راحلا خفدح هوا ؟مععاوو ممدانعأ ةأكع ؟عواتطاتلا

 ([ردصع ذص 5615. هلأ ةعنامر آ1, م. 452: م0" , 60/8 همدان ءع), ([30-
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 ندع 3ممعا1211 ةفيقس (1. 7.) أ ةلظ ( 11 ةلظلاك ءىش وه تيبلأ ص

 ده.مادقز , ءا ص يتم 0عوعتع ةسصفصتغ ةعصمماع ةعقاقأتف. 110114: 0 فصلا

 طئاوح ةثالث تاذ تيبلا ريغ ىه ليبقو ىغيبص تبل. 1136م ءدأ هوما ءةأنم

 دمأ] ن8 عا طصع معماتصس عل ككاسشملا ةقدم (نأ. 6 مدع. 204 8ءاقلعمد1) ءأ

 عفا باك.صأ. طمواعو 0عوزومدكتأغ للقسم مدععسم هت يتهع ص 4عوجومأم

 ل ةمؤب» ةممعالهكدع, ع لعتصلع ةممصلمسس !!عصعممت , ءانأ 1ص موصاتطأاتع 512 عالة ع.

 1510. 0تهنععممغصع ص 27254. 05 11ه:وهدأد , 1. م. 0آاكاكآآ , ةططع 245 , 270+.

 6 لدتا. , 1317و 1, م. 189, 8و لمدن هآ 05 ءل3هسمت#/5و 1848 2. 460

 كلصع ظدتعممدعاسسم ىكدركع. 110 ةتاعمت دعطقات 0ععانضتأا هدانا همداعتتم رك كدر

 دطأ !عولمدو اييلع سلكاف 1 كل حرظو : و17112 ]25524 5252 766121772 ,

 016 25021. (آه ل4 عجور مأم 0 طقطعأ ةهلتقس ةلومتق ءدئتمس عدم, ع 112 0.

 اردصع , كل هع 7/9 هربا ةعنعر ذص ذصاط00دعاتمصع ءا 30 ؟ءعمومدعسم هلل“ طعام

 1. 1.). (هدلعدطتتت نانمواتع 176713ع ذص 17١ ةوهس

 جقبص نيكس يس ل كياونلا

 قفص 11 -ج 1, مع” مناوودة4 ء]رعت7ت 714205 , م. اء هل. 67هد5. 30 18عءامع

 ومرت. - 7111) 6 021006 56 7120072012 طمقطتتق , م. 2.1 ةطط. ©. 01.

 21/0/44: هجاوما تيطالتو كركت ركبلا قفطصأ .

 رقص ا ةممع]] 2 ردا ]0 207 هن0ي 667260 , 0216 121167:  ه1712 عمن

 ه6 طمع , 2عآ هدةرةمنت» هم رجوامت72 00عمتتا , 5ع يتمتع 1ةقعر »متع ةذطح

 هءرع 42ةطلعاتمم 3 روش نتم01 عع قعودصستد13 الم عات2 عوأ ططاتأاتةأات3: 1

 م. هلع, 4 2 5 ةللدع نم بضي قويلاك خفتنم فيقر ءاشغ ةماعلا دنع
 رمحرلا ةدش سنع دالوالا ةحقف (3/01:1/).

 اغص 17111 , ههجرتدمهسة# , م. ؟4: 510. © /هدد. 30 8ء]هل5هأن. - 5 ءةدلعم

 هوما ءدالمصعر ندم 1ععزاقج ططلصاتك معدكأعاتع ءكمعددأا معا 2072267 يم

 هءرجنا "ءر». ظدعصمأاد» م. غر موعص.ر ةللر هكّ*ر 15ةلطتتر م. "نر [طصم ”]-

 هيلتللا الرا منو نسل ك36011 11 مارا 11: هوأ. هواي تح ىفاوصلا ةممعا-

 ]دصخانا“ 77706060 772616 2727:2765 (0همحهتطسءع) , 01136 008 عايضلا 70-

 ءةمأاتا' 3 11 ل 5 اثر ةر همر 4 ه1. , 1تاهططتأر م. عر مدع

 كل, 0 517107"هردأم تح 0 م. هاي. آنعدأعم نتمواتع 300ءعملاتس

 هيا كعرطمتس لعممستمةاتكسم كض. 8زءاسع اكض كص , 51/7197" زن // 225200

/ 



48 

 طد آمان وهذه ه. 826, م. اال, 5 د 5. ه0. ؟؟ةنماعصك. 21:04: لجرلا كو
 نكصلا بتك اركز لنق باب م اكيص ىرتشملل

 تيللص 111 1هجز6م ه3ؤ 3006عم1مم2. 28. 5*2, 5 فيسلاب تاتلاصم تناك اهناو.

 ىلص». لصفر 0 تام 1 هيز7 212/772 , 60"5107: 272 02104: 02/125 666:120"101-

 22772 ركهم## و م. و نأ و 15(ةططقلو م. لهل“, وو 1202و 11 ع]ب ع ء]نعد , 1, م.م 8

 (13: «0.) عأ 5. 0و 2015 ءهدرجمو72015 هع. م. 9
5 

 ىيص. ةينيص ممد هانم ءوؤ ؟مد هع ةعئتلاد دزسعمكأا ؟ةعاتتسر 560 انطاتقت-
 هر

 نتم0ونتع 735 ءاعووطكر م. امر 11 013م2 بعذ ةينيص هر, ساحنلا نم و

 000. 117, 2. 27 بشخكلا نمو لوعاتأغ 1و م. ام, 235 10. لع لوصعو 61055.

 304 [طقةلتط] ك4 يددع هطووودجتا 8ةلعؤمحعتو ذه لود, هعقعل. 1867 طص ءمطح

 ةممعأات طلقلا5 061

 عيض, ةعبصض تح عض » 73/667206 ل عت#7. , م. "1و

 ككض 111, ه. 366. ».و 7066405 ©54 ©0072 ]1030و م. 075 رله11[ : 2

 هةعم ككض». كا ىحشمو 2م. نع أ ممر مج0مان261311 م0165+ كحكضم عا

 كَم نع طقطوأ آطصم :1- لطتع, مدس ةككَص 10ص ةاومأ ع2 04 ا

 ١
 برص 17111 , معة مغمهنن6 ع مممدتطاتس0م و م. 8, 0ع مقطزوموو لدعسأر 11,

 2. امو 10 ©أ 31ةلكتمت , 0ع هل1ع 11ج0لطعءدستتتأ, عل. 2. ظءعماتصسم آه 05567“

 د0 8051 ءةيعصواو ددصأ ةلومتظ ءواتمدتك 72042غهسن# هلهك ةكلك , يحتطاتق 200

 لوعاتأو آكر صب 8٠6

 ىرض 1[ همصوأمانتأات 00010 ات ىسلعو 01 م. تنأز قكدؤ5 : ىرشض كفو

503 

 دكيبصلا ىلعو ىكيصلاب هن لهزملع ذك ىلعو اذكب نالف ىربض ز زاجكملا ىمو

 كاع 00 ىد ةميرضأو جب جهلا

 نميض 1. 7عءرط2 انثامد نم ا نمضي نيمو ص. 118 داما ءوصأ: 51 ءانت

 ءدانم :ع00عملد هزأ ددصوعستمستك ]1 عادزانذ م0512 هراتنمر 1. ع. أ 505101322 611600-

 لورم هع 0عرتا, بح (007:0ه:24 , ء. ب مةءأتل, م. هبد تح نمضت آطمم ”1- ةلطتت

 111, م. مل. ةهطقاة طا كام ةزئمتط ءقاتتط 607:0:6/40 , ©0717" هعا165 ©071-

 16/801115 ,  ددل01710 016 0145 ءءاقوماتع هافعدسع "عد 010681, 6. ١

 لوعمأر 11, ص. كلم, 5 ها 9, آططصم ”4-1(طتء, ,1١111 م. مقر ةآطص 11هنلمل ذه

 هاو لم هلم: ركبلا نابض ه4 مهانللو م0536 تقوللا اذه ىف ةنوكلاو
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 اهنيواود ىلا اهلابعا ةعوذرمو دادغب نافض ىلا فاضم اهداوسو اهلابعأو

 رسئاسو ئراريشلا لضفلا وبا هتيض دقو اهم ةنس .داوسلا عاققرا  ثرضحو
 فيلا نيثالك ناكف لاملا تيب فقحو ةينصلا ةدايز نود دادغب جيساسط

 مهرد فلا. - 0طزغمم ممممعم !1وءاتصب 1م 1طمةلتطأا 2له24ة/ر م. 98, دصتساتق

 مععاع ةهط ءللغمع ءدماتءدختصم ةهدوو طص (!1هددوعلم. ؟ءماع: »ءغ معمصتعأا دلك

 مرمدعمأ3 (يدحمتم» 5ع 5ممه502عمم 14[5) 51 اماتعالةععصغ ءانصض.“

 فيض 1, 560. ىلع م., 1لهس ةنودتقءدغ نمم1 قيض. 110. م. مدع نأ ةطدم

 3ع ال 00 15 6 3 1:

 كو ما. تانيزرسط و 560725, م. هميبز 3]8ةلالكأو م. ل2. 71084 :

 كندعب ربَطلا وه ١ ربطلا كيشن حالسلا نم سلا نيزربطلا , 110 عطو ربطلا 5م

 ريك اهتيسراف السلا نم سأفلا. (1ة[ذه٠ ةيرادربطلا ه هذه. رادربطلا). قاند هىوصع

 ماد ةمدهك 2027 , قلققع#., 11, م. 119, آطصم ”1-ةلطتعر ,١11 م. )8, 1آطص

 ظدختخنت, 111, م. 223. 10ءوطتاانس ربط طقطعأ مات. رابظا 6. ع. لوغعاتأ 111 ,

 م. هنا 5 ه6 19 , 4 ل77/ طمقالعرو ه0. الادعم., 11, م.

 قريط 17. هيلع فيبطاو رك هلل رغكاذ (م. هلل, 0معجبون[ 00عآة524 5

 ردتع4 2 : نأ ننهوناتع قةقؤؤعم., 11, م. 210 ءغ 215. المع قبلحملا هز عملات ءهأ

 00706“ 52/777272 (ضرالا تحت ىكجاسلا ل54 5).

 تخط 2م 00 (عو14 207 2272) 0. 1

 معط. 6 ةاوصلل ءدالمصع 0أ5 ةَمعط (هرجعت»»ميعز , نيححسم طقطعأ م. | ب

 ؟دوع ءوأ ذص 6 /هد5. 20 851م لدهدأ
 >2 و ةماك

 للط 1 ذم هوءممدع ؟تلجدعت 30طتطوعأات# مه ىللطأ ء«. ج.م. هآأ .. 4:

 لط لوقن ةماعلاو فريدا هيلع نما 1910. ممرنعم 82027 ةص كوت. همقعأم ب

 1869, 11, م. 204. 1713ج انيلع لطأ 1٠١ ©. فرشأ دتصاتك !ةانءعاأم» علل101غ

 ممر دولا. 8دحومرألع ءدأ هلكحب 1 (رلده45) ٠١ ء. همس عءتتتا ©01747*17177:-

 01021 67707 ا

 بلط 1. 111 اعضوم بلط , زتعا 12 , ادن[ ع دناد ( ثارآ)و م. از ,

 4 0 1., |نإبر 4. ا 18. "لع, 3 (نآ. كلل. أ ».) ةلئمتظعقأ ؟ةعطاتس 2

 مسن(, دأ معصم 0003615 ]اععاتم ددصح هوا. ظاتصلعمب دءدمواتس طقطوتو 10 عانت
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 ةرتل ططس ظدضتمر 11, رم. 274. ]16 ءملعسص م0060 01ءلطاتع ةزرابملل انالف بلط

 هاعد (71011). كل كيرعلا مم بلذتلا لي رم. هأز 80. 67055. 30 8ع1505ه[-

 علط 1, ةهن. ىلع م., ةزنومتظعوأ و26 ه4 ةلئؤدعتم. 1كوع ةعدقات م.

 0هعءعءات116 2. 3 وننم0 ص ]1هرتعزد همد دطعمتم» هات. ءهكقماقشغ-10أ 7

 مهدت ءدزتعمعس ةلتمس اضطستغر يتموتع ةرجص0 .1معراموج 06510 ءعممتمسر -صعطتوع

 0 ل 137, صميم, م. ازاى. ت11. 11ه1ةضلمأ : غل مركأ باب نم علطاو

 فردلا ىنعمب عاطأ ىف

 فلط 17. 21د تاقفنلا ىف هدب قلطاو 107: ع 111 98 0071665521 0020112

 272 ©دتز772525 , م. "11, 2و تكدر هأل. 000765581 و 6777:2586 مهقازرأ موقلل

 م. 10, مههص., لوعاتك, 1, م.2*ه, 8 هيلع اوردق ام ةرامع مهل فقئلطا. ندع

 كم مهسةنغر ه. ةعع. 5., ل م., م. "ممر 1 تياز لطصم ”!-ةتطتعي "1, م. هماز

 آ[كهدءوممعس , © م55. 30 (07: عداد 01. 18مءاطم# : رم 7252072720“.

 عمط 17 ىف 2و دهعمأاتك 51جه21891 56 1720:7112 2 1111111101111

 5ع هيد دهم # جمد56© د29 ههنة4, م. امر 2و "خمر 5 ه .و عما“ و لطصم 'طح

 مكنطتعر 1 م ف اوعيط ىنتلذخ ناو مهيف 0 ىنترصن نأر م. من

 موسق-ل أ ىف عماطب مسأو 3ع 225 ز12©:207 72012 هتن25172ه011 , 605 6001:87:22

 هنعو205 54و 7. نأ مكودع م كيبذ عمطو مكددع لك. لكل 2 ا نايفس عمطو

 مهتالقل ى ا باكرصأ ىفو لدعا1 7 1: م 6: ىيخلا نكولملا غلاب م

 مهيلا اويجوتو مهيف اوعمط ءاسنلا ىلا راص دفق معرما نأ مهلوحخ و 510. لد

 هن. هةمنل 2027, لكللاد#., 1. م. 237 5 تاتلتل ىذ .) 5© ه2 7< 70127

 مودع هز: ها05 هدا (ك1ل2 عه: هلوصح برقي اميذ لمعتسي اه رثكازرو 2

 072005 2*7 1مطقافا , 5ع ه12024 2*7 ]206772 ت56 002021 2. اذ ل

 ةرا"و 7862. ناثعو 4و هذءو 4 2 طلو ةهلو 13 161305هرل, م. |88 ةلفغ 2 عبيط

 مهنع ودعلا عانمر لوعاتلو 11, م. !1., 20 دحأ اهيف عمطي نكي مل اندالب نأد

 هدعزتناوتن ها مدع  كااك د5 0ةرجع"ء دعر»ت6 هتدتنك هيا, آطمم '!-طنطتع 111 ,

 م. نإ" سراف لما عمط ىلع ىلع سانلا فلتخاو ىمرضكلا نبأ ل

 مهلماع اوجرخاو ةيحان لك لحا عمطف يارضلا رسك ىف نامركوز 3:
 ردو" عر» دعو 00525 زددونننش. التصع عمط ةطوماسأع دزومتاظ عدأ رمت عنه الق

 هم ءزجأا , د:عزجء"ا[غسنا , ءمءا]مسةن( ع. ع. كوعاتخ, 1, م. "اة, 15 لغأ عمطف

 اوضقنو ةيردنكسالا , ة[داعلقأ همد0 ظواةلددعأر م. 1*8 د اطمو ”-ةاطنم الآآر

 م. نأ م.عرش دازو اوعيطخ , آطصم 'ا-ةاطتتعو آو م. 11 1 7 ا

 عسل م0



 عقار

 0 هوس ىسل# لما

 قراهم د < 1 م ةياراع»
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 ع.مطلا لهل. (01. 8هعاطم7: 5ع ركعة م7 25ءر>. بس 11, ءةتتعدتلكاتلط 20 ءدح

 هوصماظعءعولتمصعرم رم. ظير 2 ه طر عثر صلع ةطصم ل-ةلطتعو آو م. 811, انغ وص.

 بغرأو 2. هادو

 بنط. ا طممووعجطتما تا م» لنعلانتع ىبانطا ىم اًينط عطق نأو 52 080422-

 711111267111016 6011110: © راهم عر» هنا ©هن# و م. 78.

 لوط 1, 6. ىلع م.., ى5:رتو”هنن6 زم””هنه51672:166, م. اذد ؤ 1055. 20 0151

 لظ. ةلظم, ما. لاظم ه6 تالطم (1طه 8دئاتنم, 1[, م. 421, 440, 17, م. 990)

 دز عملات علا 0 612172 و 0 هطوسصطعدمغ ةيعدمج ؟ءل ماهغعدسم , 10عص

 00104 ةلظو 1لض5. 407006 , ءهزانك 710. 0ءعووت مات مصعمت ةمانل 12029, 67055. لعد

 مرجم/5 هدزض, هماءو م. 551 , لطط هاتفي 1, م. 275, هل. ةكمعةلعتر م. »عن: مالم

 م. 5 عا هدم, 80هءاطم7: هكهقد , ر2081ء: ءلده5 : للظو :كلظ 0 ان

 0 ةلطظم اندكتاو. آه عوطتآ نصح 0 0 59 هعءعادتمل1 ةرماتح

 0 (0/ءدن., م. 121. ةللمع لعتمدتنم ءوأ 1“ ةنوصتظ ءدألم 467220 ة-

 ةنيرب , هله عنهن ع. ج. 1]ة5ةلئطتو م. 28, طر كوعاتنر آكو م. بر 171

 ةدسملطهكطمتت, 2, 11, م. 155: خرطي لضنلا ديرج نم ةّلضملل لاقي

 اشورع عمجيو شرعو اًننرع عمجيو شيرع ةجاحلا لها اهذختي مامُدلا اهيلع

 كلوانأ4 ذص 9.١ ةراقس ز 11206 72 0 لام0ةتعادمد ةمرمعا1 هت

 ا 0 ه6 29 ةاوصتظ عءوألم ه6عل]ع : لآ1074/4: كنع :ةلظملا تقل اهترو

 اهوكنو ةيسمشلا ىلع نيدنوملا» لستص ؟هءوط. ةيسمش ةانط اع

 مو : اضيأ رطملا ىمو سمشلا رح ىم اهلماح ىقتل نيكل ليكت ةلطم, 4

 رعرزعم 1[مءراذد جلل هدأ 200عصلسم. طظموعاطم»: مم"

 ئظ» ؟ةرطد انظ ندالغب و هز عمت ءقصأ ا هكا كدنظ (طعدجلعد ىدط

 الل و 0مم ريخلا ا كتفنظ , 510. د45 ةاتط قط 1. ع. 027/7084 786108 و

 7016 06 6م تبدنةو18 72من , هه: 0021 ط0 ءاطمال : 27:02:98 , 0/6 منع ر

 23/614 هدط دقح. هلو صم46 انظ هىشلاب ثوس هاوصتل ءنأ 7084//02 قر

 ءأ طلطصع ةطؤمأ. ِظ 20 127220905 , 50522020505 ©0051 , 726144 6. ج. 7. 1

 انظ 8ىبش ءوسأ , ل480 1:5[ءد هل م2ءاة م05 , تطأ آطصم '!- ةخلطتعر ا, م.

 ريغ, تاغ. مون. 1زلعسصص طقطوغي 1طص اكطمللمص 111, م. ا.كر 15 (انأ نلات36(0 [ط0

 ”-قاطتع ىددط هسصم 159) هنظ عاسو انطأ 72840 ,010-١ م. ٠١" ىلع فاخ

 هسفنو آطصم '1-ةخطلأا, 3, م. مت
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 رهظ. رهظ. 2 َّعْطَق هنومتظ ءوخ 00106 هد ه] مغ, هانت: ه]آةدنقأ , ص. اخ كه -

 (نإ م. م مهيولق عطق): هل. ه4د45 هدط ىلع: قشي ام ىأ اًرهظ كولعي ام
 كيلع (ةئدتق ءهاتمصع مظهزم13 هءعادتتلا 12 ا 1"م320 لع ةمانا 810طقضتقل ,

 م. عمل, 14: 0607 رهظلا رسك 06219 , 575ه“ 195 ”ءةد). .النصع َعطق

 رهط 5 عطقنا , هيدرمنعك هزدك رمهعامد هيغر ان لطصم '!-ةلطتعو ؟, م. 74 تلكم

 سانا رويظ تمعاقنا , 82وءاطمط : 042 6*7 رمان 0 هرجزجتا, 011:2 951 065

 7 «طورن مر: هدا ده705 ههتزتاا# , عولحقم هرهظ ها رهظلا عوطقم. 0ممددتااتت 3

 ةرهظ و طوعا مرت : 02001 و 04171011467 , 56 7©76:779“ 0:6 046 0 , ركهشل7©07:25“

 #47 ة,من7ع , ه0. الاهعسص. و 1و م. ه1 ىرهظ 0 كمت" عيت 2+ دءرناغم , ]آو

 م. ا", 2 ىرهظ شا لكما عردت درع هضم والو. بح اهرهط 0 رع ظلم ةلوطصتح

 ظعدأ 2 ددصو» نع 1ةت«هع. 110. لع لوصع ذص 67ه55. 0 'طقفلت طأ ر تطأ

 ىمرم 200عطلتتم» هذا اهرهظ ىلع طمع ةومقات لقط 61 1ص 0هرعتصم (5

 وو, 44). آم همصصعم اهتم 20 معموانس ممقامع ةدهأو '!-عطقتةصتت

 اركب ٌةَقَنَعُم اذه اهيقسأل اهتاهو برشاف تا اماف اهاّدخ

 طمع 1ءعزصانك: !ذهيف ركذ اهل مكقتي مو رمكلا ريهضب ءاكف اهزذخ هلوشو
 5 - عه داب م 53 «ءد 0 هب

 امي ساثنآ هللآ ٌدخاوي ولو لاق نم رع هللا لاق ةفورعملا هايشالا ىف زوجي

 لاقو ركاذ اهل مدقتي ملو ضرالا ىنعمب ةباذ نم اَعرْهَط ىلع كرت ام اوبسك

 سمشلا كيري (001. 55 75. 51) باكحلاب تراوذ 1 710. قيدموتاتع 810-

 طور م0و م. ممر 7. 220 ضرالا رهظ ىلع (5. ل رهط ىلع هك. 001*1135, ],

 م. 5) ةدعمزودلد6و نعت0ي06 01هزأان» رهظلا ىلعر ه. ع. 1ذاةلعطتأتر م. دح ريبعي مث
 2 03 نا ل

 ركبلا ىلا رهظلا ىملع نابورهمو قفرودلا نيب حلا, م. 15 امهنمد كلسبو

 نيم رسيأ وهو ةاملا ىف كلسي نايساب ىلأ قرودلا نم كلذكو هاملا ىسف

 رسهظلا ىلع ةلحرم نابب ىلا ىدهم نصح نمو رهلا ه4 >0 ىلع نايبو
 5 ةد+ مس 5

 نأ ىلا رهظلا ىلع ترددت نأو خليبالا ىلا ننكمتن نأ عاملا اهنم بكراذ خاجد

 ربعش مث ةلبالا ىذاحتر نطأ 16. طودو. طمطأا كشخ رب 166 (لده5

 ربلا ىف رهظلا فقيرط ىف اوراسو)ز ةطهم 'ل-ةلاطتمم 111, م.امح هغ 11, م. اكو

 ةانط ةمصم 196: ريظلا ىلع ناسرفلا راسو نفسلا ىف ةلاجرلا لعكدفر [سعققأ ب

 5[2. 5915, م. 64, تطأ هزرم. ءاملا ىسث. 1021ة556 م. ةدار 6 ه !. رهظلا ىلع

 لورد ةلودتظ عمر ةع0 م. تدل“ , انآ, قا 2: 0م" ىدو دمع ا#. (طمعمد ةةصصمأ انا
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 تطأ ٍرهظ هوا ]هن عننا , 0ءلتأ 0 نها عدمغتع , 2هسع"ءعد ههمقعع 0ع لآل ءة-

 كهجا# , م. 532 :هو0. 31/0141: دلعي بكارلا نال باكرلا اضيا رهظلاو). 16 لذ-

 هات كلا رهظ ىلع , ون30006 010 اع ركجبلا 5 ىلع (ةطم ظدختأت , 11,

 م. 218, 19, م. 210, 248, آطص 8زوطوتعو م. .٠ ءا "5 ركبلا نتم ىلع). 4

 1طد 1[نا1]2 طقطوا طيكاملا ركبلا رهظ ىلع نيرتنشو و 510عءااتط ت1 00م

 زسصدعتسمع ويتم 0ذءدصغ رهنلا ىلع ةبكار ةنيدبلاو 15اةلطتأر, م. هل“ 2 لوعاتأر

 1و م !ك|ورخو نيعوسر منال ممطر 11 م. معو 16, ةعلو 4 , معو 14. ح دليلا رهظ

 66 ةنيدملا 4 دز جم1 16321 5*707 20511:201“ , هل" 30 763201145 أ 20645 ر

 ©. م. م. هاجر 3 طسأو رهظ ىلا  ةعايج هقكالو هن مهددة ةمان4 جومجاتقع

 مطمور 01 1؟ةلعطتلر م. 1, اذ, هز" ءءعا. طلصع رهط ىلع 6غ رهط ىف هز عمل ءةصخ

 2072 ء, ج. ]ل5غةلكطت1, م. اء تلا.و هر“ثو 5و طابور صلغعر #8ث:: 10, "عمو 5و "لو

 2و 11 00006 رهظب ©. ع. 8027: , 11, م. 407 رهظب ىبعشلا عم ىشما تنك

 ةنوكلا , لوعاتأغم 11, م. كلو 4. 1من ععلصصت ة21عط2 اتطلاتق2 710عااتلر 0

 رهظ ءملعرد دءمدد هع رغاظ ج0طتطوةكاتعر ءك. ه. ع. 1هءنمم 121:0ةتص2 لكوعاتأت

 ننس 11, م. ما*, 20 ةنيدملا رهاظ ىف ه6 111, م. !.وو 10 فقشمد رفهاظب. 1

 معجوزمصم 8ءموزعم 1تاقملكطتتت ددعمتتو رهيظ ء0للز دع مو رغاظ 10. عه. عي. م

 ةصص, /و م. ا ةصص. 6. (01. طمصف ةانط نطبت

 ابيع, 1ه213556 طمص ةطو دنع عوأ هطوو5ةعع ةابعو مآ. ءابع ر, ةةرصمم»ع 0233:3-

 لورانس ءأ 1هاه55دع ءاتقصت م0516 1دتددع 7عداتس عطأاتلتل م2161

 هء[.و 710. ع. م. م. مو 12و لآ, 1هطة 234 م. "اثر 135 عك. 120257, طعا1ع

 هن 11. 71 ءمودءعع», م. 16. 10عمد ؟ةلعا له ةعردم , اغ لدصت هطوو2؟ةكنغ (.

 طمتر ذص ]ءملعم لع دءواتصعمأتك, م. ةثم تلك فوبص ةعردم م0 نان0 1م

 ركطق]1 لمص , 111, م. امك طقطعأ فوص وح ونتم0 ءاتمست دزع هععدضتأا ةزحاتل [طصسم

 اك إل ا

 بعحع 11, ©. ةعع. م., هدعمم ةذوملظ هدأ م/ممب6/. ظدحعصماتو لمتتك ذم

 هدو. 34 8ءاذلدم5 2006: م. ادور لا**ى اخبر كط©طصم '!-ةلطتتو آر 2. ةاور 1[.

 م. 1, لقممغو 1, م. 1و5, كرب ةل-كهططةطر. 000.158, 45 119 ؟. هقلاسو

 ارا الف (1. اهيدث) اهياحت هيطعت نا امأ لاقو ىنارصنلا, دلو عضرت ةملسملا ىع

 ىنبجعي الخ مهثومب ىف مهدنع نوكنف بهذنت نا امأو انياب كلذبر ءا هن

 .٠ هز 85 .

 : 5 2 1ةنط مايح ظوعاطما : 272/427*ع, ب نالفغب بجاعأر هتنعسأ# ءت672, م. امم,
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 م0705 : مب ةاسنلا تي وأ ءاسنلا عم وعقل هيجاعب لجل »طهرستست

 ]186 أ عمعزعإ[مم رطمتت]]1 عزلاتطل و 6 لما ةءامصتست ءزاتذ 50ءعامتع طصحات]1 عمعذ رز” طلصع
 6 ع 45:22 6.

 معسفنبو هيأرد بجكاعم وهذ هسفنب نآلف بع دقو :(8ز ةدتطقتل) 5252 ةزجد# م/ه-
20-2 

 06دك , 6072016 د18 6هرجاننك. آد 0 8[ه6ةصدططأأ و م. "هر 7 ءعءاع مدح

 .٠ . .٠ .٠ هد -> .٠ 5

 ردات 710عأاتا' 6 11ءام161 ايبكعم , لعزملع ةلصع معععدوأ د14 ه02عالاقذع

092 - 

 رم. مدد ايكحعمر طقس ةءةءانصلاتصت 240/14 ة]مع]]ةأانك 15 ن1 ةسفنب بجحعأ
 1 52 5 ع هد

 دنع اهبور 1. 6. ريكتسأو اهزو اان2 ببكاع وذو اانه21 بكاعم. آطعءانو اتأعل
5 

 0 عا دس هدصصتطاتق (000. 3106ةصقططأل (؟10. نتمواتع 0727:1272«, آر

 رن. 215 :ءن.). 81516 نتم(116 ©0111 جات“ عّديملا 00 عدبملا , ممصت 06ععا (هددح

 1011310 َبِيِجحَع ءان1جه هنعمل نقع 0216 5. ونعم ه]225 رجاسععأ , 0 يما

 ةعءاتس لان 1 عيدب ب علم 008 5252 ةمد# رمامعأاأ تح ٌبِجْعُم»
 ١ هد 5

 ©6هآئاتد بكحعم ه طز ةهدنطقتام 0ع0ز6, 5هل ةذص 000. طعزلعمقأ طمس ءةكاقأم

 لجكع 11 ه6 آل. 82زةنتطقتا طقطوإ: دل تلكافو اذك ءاركلا نم كتلك فتو
 2> هات سا م د ه3

 تمي5ق ىأ ذك ىمثلا نمر 2مل طقعاطقاا , كلده5 : ىأ دَجاَرَح تمادكاعنو

 373 مرس <

 ةلجاعي نأ ةتفلك , 101 ةطنتأ هايا هاطعأ ىأا هلكعتن اذك اركلا نم هلكعو

 برض تاراجالا ىف هلوق اماو مهرد ليضف هيلا ملسملا نم لجعت هنمو الجاع

 ذخالا ال ءاطعالا دارهلا نال لجع باوصلاف ةرمثلا هل لجعتو الِجلا هل.
7 5 3 

 ]156 ذولا لبجكع 272 هج: 0ععددد» 0عدقا , لجعت 27: هدالعمعددتا»» هعععزجاا

 موعتستمس (تغ طقطوا ظءرتامور ةدعصرملت 510. م. ظبلر 4*2, 8وقزت, 61655.

 00 1طد ظداعتس) ؟هأ لكعن همقوعن( هج ند هساومءددس» (ةقذك). 40 لجكعت

 ةملعرت 1001164 562351 0 لكع ةلطتطواتع, ه. ج.م. مث كك ة[هامضستقت !. ل.

 ىكع. كيرحع زر موروان 1-21 مافسأل م. مر دز !ععاتو ددصق ءوار ةلومت 8 عدأ ءاتنط

 نأ مانام 0 (ةصااتصتت 006 جانععأر, ممص 71عدر ةنتأ ءعدما11 ءةصلانسد عيا انا طقطعأ

 71ج: اهبذ هل سيبلو اهنم كعبل ةليبق ىف هسفن للخدي للجرلا دكيدعلا
0 - 

 ةريشع. 1"همامدوو ةاتاعتت 1ةععصلاتت هوا !ديدعر. هج فكمزاب 11, | 3

 9 < 0 .٠ 7 َر 5 00 .٠

 لدع. + لادع (ةوانانست نان36 5لا (م. نال, 9) ءعممدنتا ؟ذمععما, 262068

 ىدير» 78م /08 ]1 عددا: 472, 7.
 ة <

 ندع. 1. "6م, 4 0101 دابجلا خيندعلا بابتلا , ناناد ءمااطعام» ةيندعم
0 8 

 ستات ةاتسسلع زجممامسس هدئهأ هأ ىندع , ممتع همصعم ؟ءاهالك 3 3 001
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 تعطتو ة4لعسص , 0 7:06:75. 7ةمم داع طعءطقمأر, لكمك طقطعأ : تاينكع هيلعو

 3 © < 5ع

 9 تان م 0 ترم لوقتو ندع ىلا ةيسنلا اهلصاو ديرك بايت ىأ

 لل لبق 1 ىندع ىالخألا يوكلا لبجرلل ليق 0 5 تايندع طاير

 ُيِبراَحُملا و باج ُض رش لاق ىرَقَبَع 5 لك نم بيجعلا
 هدم عد 2 1 52 يي

 ليضق ىتذو 1 َءاَنَخ ىدذ ىندع ىلا تع ب اهلين نم ترمس ام ترس

 ٍلْصَألاو ٍلَقَعلاَو ميخلاو كلا مدرك اهدودج مردطخان مل ناصح ن دأ ىلا

 10 7 م يبدا ةلمكتلا ىقفو ليثاصخلا ىف ىور اذك

 (ةزع 000. 0 عمد. 81ءانسد 2ع. تنشر بعل نم [ضرحام ءأر ١ لاقو دابلاو ةيكاعملا

 '0 ال سلل) مختار ةعيكطت ىف 10. يعجل ) ىيتحا نق. دارآ انو
 ه ءءادك

 نيوبالا ةيج نم. هظهلعصومع 1عتع سصملم 1طقفلتطأ , لعمرك م. ال١ ءةصاتعقأ

 ممرسعم مدصصقتعاتم ونتقع ص نعطع 1غعو ؟ظةطععوطدماتع ءأ تايندعلا ةرممع]1ة-

 طوصخ+ت. 5ع40 آطصم ”!-[[هتددعؤست (ءكل. 0ع لكمصع) , م. ا. 0هءعار تغ 5هوتاخ طه

 1هذنم :7,0506-7 ءا 5كدصخس1 (؟10. ذه ةدمماعمم. 30 طدق.ز , هممصدعص ميسم هيجرد
 سم ه2

 هرئانمد ءعووع ع ممصصتسع مزعإ الزدوطرتعل. - 8ءاملع وعم 101 ءماأط عامه ى ندعم

 وحموسع هءعدرعرع ذص لالقإ طمعا. آطممع ه0 دونممعس آ1, م. 202, ص. 9

 0ع عم لتعز : 6غ معيطممو لعصماعو غثع ءم/موع» هل اطع ةدلتص (صعاملالع)ر ممدع

 مجمطوطاو غ مدمر ذويمتلو »هك طع زةطعقع هك 2 مادعع ءدل1ع0 ة[دهلتس.”” 4

 ءاندصم مهتطت 710عاسعر عا ؟ععمو5س لن عرع عدا ممدصع» ؟عامتتستمت ةط ندعملا 00

 زم معوزمسع 2طقعم , نا3ع ءدأ رمقتذ ممهوزهعامع الازددطاتع, مدصصتق ةعملعأو ءأ

 طووونمتو ءءامطعتتسمع. ةلئاعع زسلتعدكأا 0تقاععسغاتعر 11254. 065 5

 همه /ههن]ععر آلآ, 1و م. 55 , لمدن. هكتمأانر 1862, ]آر م. 585 ةةعيز عآ
 12027 , 7/21 عر». ©«. م. 85 ةططب -

 ىدع ا ةىش ىغر 200072 هضععددةا , م. ؟4: ظمعاطمات : رم هتنعأل“ 65

 717: / عر مم" » ع5 طور"وععي - 9111 1لعصر م. |: هك 0ع دوعإب 08 ءعدطب

 ا 2م. اذا

 رذع 1. 1م 6 هووه«بخم 20 8ءاذلدمرأ هداعملا ؟ءعرطانصت رخ دعا لوم ةذممل8-
 < + هاك

 ©8316 656 وناتمك ر كنأ معستمع رت" ء7:07:28/. 400هلنع ٌدطأ لزعاتو ةدعمت مان

 ه م اءواك

 )) طزونطقمأ هذط بتنع: ءاَمَغ ىذ ىيتعقإلاى ١) تيضرعأ © ذه هرةهانمدع ةهلانأح

 هع ىِبذَعلا
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 لطسم :آ-ةنطتع, الو م. ؟ةاىر. 3 ءأ ءآ 182027, كقطذعم.و آآ1, م. 251 هك آطقصع

 هدط ارب. 7/0144: لاب ىا ةيصولاو ةظعوملا ىف هيلا رذعا. ةزسناناوء رذع
 (5. رطعا) هم[. ب ءملعمج دعدقات نهتم ركن 5ءي. ب 10ءاتع ةلطتطوت, همعصمع

 هر عملعر م. ه5: 17 تطل كف رَدعا معا معطلانمد وأ »>0طوعر535 ءاتصل أ

 جرع اجمع. الع ةلوصتقءدانمدع ؟ةيطوطتص ناجرج نود ةجرع هل نكي ملف د

 م. هي*, مدعص., ؟وأ ذه 67مدودعب"نم ه4 8ءاذ05ه21. 4006 هع 1دصدلطقمتت

 1عرزعم ةرصمسو ططمااتمل , 1. 65 مسالا ةءىش ىءاع 2 ملف نالذ ىبضم

 مسلو ةىش ىلع عْبَرَي ملو ةىش ىلع ندي ملو ةىش ىلع ولي ملو ةجرعلا
 ىش ىاع ل

 ضرع 111 ةىشلاب اك هوة م7 هكتندت24 , عا 01لااتخ هىشلاب ضروعو ١

 1 كك ا ةضراعملا هاومل نقأ 24 05251 عت" ءأ ه« تهمدن521خم. لح 17

 3ط501.و 1[ ةمع ضوعأ و 762508024 و م. 5 ©. ىف 5. 6: ل د. رجه"120ءزج» 78

 رثلقغ, 62 هقدعرت# 4025 دغر م. ا|ذ"خر 3 أ 1. - 1111, ىقدع 0567©

 هربت عود همامغ5 ءىغ (ح )و م. ةدر ططأ لط٠ص ظكطق]لتمر 11, 1. 246 د. طقطعأ

 اوضرعتتسا و ان ءانمس لعتملع دم اععاد همداخمز ةفطسالعلم, 254. هنن عقد. م. 142

 2 م1 83, 67055. ه0 61
 ل

 فرع. فيرع دعما يمعصت ءةدرا1عمج1 ذص 67055. 20 8ع]ق05ه11 (ءعبدلتا“ة6)

 هععاترأ م. هز“, 1, ةحار 4, لوعاتأر 111, م. 121, 9. آطص هرعتع 7/0844 1ععلصتات :

 سيئرلا نود وهو بيقنلا وا كلذب فرع هنال ىمس موقلا سبر اضيأ كيرعلاو

 مث اهوحنو دافرع ةسمخ ىلع نوكي بكنملاو ريقث ىلع نوكي فيرعلا ليَتو

 ءالوه قوذ ريمالا. طه طلق 06 ع3 110 عا ]عوعص لاحم زوغت و ونتم0 ذه 70عع

 هءمانودأؤت* ممم لاجرلا ىم ةرشعلا نود اسهل رقفلا. قة عال هات 2 1

 1006 ءافرعلا 0 ظدجوصما مص 710. هسا آطصسم :ا-ةنطتعر 11, م. مكر 6 10

 نعطع اكد ةفارع [عرع هوما ظعدأ 2مم, معمدمع ططتللاةكتعمت , عزا150116 2136-

 [ععءاتق ةممءا]دغمع فيرع و 710. 1طمم '1-ةلطتع 1. 1. م. 1. - 2. 851, تلاع

 فسيرسع طمطوأ هجمت ظءعواتمصعمت , نيتقصح 1ضض 0هعءالعصتع طقطعمع ةماعطدغت 10

 طوقإ, هدو. 30 ه]- 23ه 471 : 2002 ةءتاه/وت“ , ءعآننخ و908 © طه ءللهت"ىعر 7*ة71-

 1 رنه: 0ع لع 7” لعبا“ 2ع هل' 002 27270.

 قرع 11 66 117. طلولئاتع متمتلو فقرعو (ضرالا ىذ) رجشلا فرعاو 4«7-



57 

 م5 و21 م7607 22 4ء"ه (هقورع تدتمأ) , ءأ نتمتع, 404 ”ةو مدل عدم

 م2112, قرعذ (01هةعمأ طقطوأ: ىف تقرعت ةركش هل لججر تاعداولا ىفو

 تقرع هباوص هقرع ميغ ىرس ىأ هريغ كلم). 1همزءع 0702و 0هدقغغ ه5

 24 م. 82, 5 مجعلا ىف قرعت ملر من0 يتم ةمان4 آطمم :ا-ةفغطأعر ]و 86 1

 رمه1ع 1ععاذتت فرعنأ. لدصح كع ملعو للعأ مماعدأ "02 عو 6921 272 3672 ©6-

 52م1 هنعآ 272 2212016 موللا ىف وأ مركلا ىف قرع 5. قرعأو 560 3511 م1536-

 مدل ننغ نغ 1عدع اةسغتصت 0ع ععمععمداأغ45ع ةلطتطءىعطتعر ةغ لن علام ةلسصمأا العم
 عم هع ءعد : م هد , : 5

 قرعأ ©أ قرع 5683511 356726705115 1 (اقرعم وأ اقيرع راص) أ طلطو قرع 5. قرعأ

 بسكال! ىف. 13131: هدمايعأ هيف قرع كقو بسكالا ىف , نرسم لجو

 اوقرعاو داوخاو. 560 ويتموتع 0ع ونتقللةغ6ع ونددع ةلئعتت دمطقعمعغ لن ءقسع

 12521 مهقالخاب فلختو كلذ هطلاخ اذا هامالاو طيبعلا قارعا هيف قرعأو

 ماتللا هوبق قوعو. (اناغخمه مهع 20ءاسع ءودع مامعقلتف ه سو كَ ب 7عءءطو
 ءم هع

 قرع ءاأ قرعأ يتووتع ةلوصل عوطأ 7729772 نق ةة عد عمقا , طئصع
 - < همءوع

 ة1مماعع م. 2, 4 2 1 ترتكأو تقرعأ 20 ءمهوز علو ممعدص ادع متمدلسصه عغ 1ه01-

 عماسونصو ءعمممطءةساعسم. ططصم :ط-ةتطتعو آلر رم. زاب قلع تشفريعأ. 1 رهداملآ-

 انامم هسخعم» ءنصح ل21. هل-هي/فتغ, 31, م. ا عع طع اكطقللتس ر 111, م. ام

 1عععدلسمت وأ تقرأ و وننم0 مهمعنع لتءااتع, نغ طقطعأ 1*عواقع, 0ع ةةهتأل

 اهم, 5ع طتمعر, 0هءعدغع دسم طقءطقتأم ذه كلكه5 لوقلا ف فارعخالا هش

 بانطالاو ةغلابملا وهو دريغو. 1151 00ءامتك قعوطو دلع طقطءنعأر ءموتاهعأ ممدوعغ
 . . . ع 52

 طقصع معاق مام لعدم ةلوصتط ءةالمصسعت 0عدوسصتممم ءددع 2 اعألم ساكلا فقوغأ

 ىرع راعو مآ ةقأوعو 72206015 1. ء. 527:6 ه7“: 85 , 2767/85 و مةقولمت 6. ة.

 م. 1.1, ن»»١ تطا آطصم ”!1-ةلنطتع نوراوطلاو ةارعلاو فيرطلا ةعاب هلأ مرسم

 ل" ع

 زع 7111, ه. ب م.. «720825 ه6 7225285 ©5أر م. مات: 710. ©7055.

 ظعافلدمرت. رل081/ طقطعأ فرشتو هد اًويوَع سعد "نع ندلغب قتعأ قةلئاتك 10 عتو
0 

 انطا كب نوز.تعسملا هوما عوأ ءل2ء»غءعد نيك, آ[طصم ”ل-ةلطتعر الو م. يور 4
9 

 ج1. رع معمم. هم. ةعانر اه ا1312 6]20ءاتكاتل0 511702111 (,دصملاب فصولا.,

 6. 0 3 1 ةانط روب)» طز وااسع رع عاجحكشو م. "ءار 8 وع لجر

 1٠١ ه. ىوق 70141 7 ع ليس 1١ ه. بلاغ 4دؤ5. 8006م ممله لزواتع لاومأ
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 م 0 ندم 0 لاسجر 2 لاق موق (ةر0 آطص 1[ةتلعقل) و ء؟.

 رات ا! ل ماكنا 5 ١

 بزع. بزعم و م. "قر ةمص. 6, ؟10عااتط ةاومتلعقلع 0©ء7ءطو و 0 7120617:2-

77201120 

 مزع آر 56[. ىلع م. ©« ةهعع. 2. ةلكع نأو مدممتتع ينتلعمد 10ه ةةوصتظعدغ

 و43004 هيلع مسقأ, 5ء0ل طلصع ةنسصأت كاع هدأ 225524, ةترصء:هعقنا. طص ةدوآتعقس

 انمصع ؟هعةطصات مئارع دم اته0ئهمع آطص 11ةى'تلأ 3 1 ىلاعتذ هللا 0

 هبئارعب ّلَخَوي نأ بحي ابك هصّخرب نحوي و 5644, 11, م. 141, تان ©
 مانع. اهب رماو اهبجوأ ىلا هضاارقب ىأاو 101123 طهطء( ىغلا ضئارفلا مئارعلا

 دابعلا ىلع ىلاعتو هناكبس مروع. 110م ةعمدات همءانن11 م. هذ. آه همونع 477

 ه,من7مع ددعماتك هذوصتطعءوأ ةسننمسةن# ء. ع. عل. ا[هعمص., 111, رم. ا هغ 8*4 علب

 11مزدءطب كر م. 206 , مكر م. 88, أ 00116 ©025أ101101 ©. 366. 13غ 0.

 01ه عطب, 117 م. نارا 1119 2. از علب 11ءاوعطعطا كر ما

 لسع. كح (1[معرامج مقلع 02 12677825 60707" عبر» ]ه6 ©7225 , لآ 640405 و

 2. هأةو 000 ”1- ةنطتع, 111, م. "خو 82027, 264. هت“.,. م. 456, 110/4

 12 نك رشا 5. دوهبلا نَسع ةرممعا] جات مدصصتتق 1290 ءه1052ع نتم ةطأتع

 يتئاتك لتئأنص عدعطدساأدع لم0هع1 عغ (نطعتماتمسأ ر م. هنثذ. 1زةدتطقتا تأ 5

 مهتمالع (هع يتم 1[:ةراهع ذل]د0ل لتنمو 7» 0012 ىو اتقدم ؟10عاتتك)

 7/0144: ميدقلا ىف اهب نوزيمتي اوناك ساولا ىلع لَعَكُي لسعلا نولب ةمالع.

 بيعع. 0 رع زل. ةمدل 8ءءعوامع مقلع 0

 مظع 11, و7همسع 0672524 و 2. 11, 101[. ل ةذووملا مظع 5177175

 هعد1 7 همننل , م. ابلر ب ل[, هعوب»ع 12784 , م. ةثا.و © 7م55. 50 8عءعاملقمتأ.

 فع ٠١ نوفقعتملا و ربو ابا هك لطص 1كطق]لدصر 111, م. اكو داتطأ 11

 70000 0 1ع هممهعأطت. ةمتغ ه0-1[طهطوعست0,. م. هلة, 5

 تافقعتنملا دانا رعت 166# جا

 افع. فاعو ما. 0 نأ ةهرصم». لثاسر ةلومل 6غ 7272025, م. وأ, تاغ

 11ه 51 اهد, 5. لهو ”7-ه01040 , م. 55: !ذا اًنالف نلف اقع كق لاقيو

 ىشعالا لاق ةاقعو نوثاع ىفاعلا عيجو هلئان سمتلاو ةلاس

 نّتولا تيِبِب ىراصتلا فوطك هباوبأب ةافعلا فوطت

 رَخألا لاقو
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 بهارلا ةعيبلاب فاط امك هياوباب ةاقعلا فوظت

 ةعيبلاب فاط”ىذلا بهارلاك دارا. 1ه مءهةصتم آطص 11ةداعملتك ةممعالةخمع

 5 ”02213-0 ةافعلا 2

 دقع .١111 203503 ءعدأ م3515 اي كلذي هل كقتعا 97" ه115 25720:

 وج 92 0ءلء»ء ه7 عمو ع 8عهع "عر م. هثخي. 4001 ممد56أ هدنع عا 05003

 ةيلح , م3062 كيلع ع هل هلوم1 8 ءدغ, هأ طقطعأ 8معاطمع , ةنوتعع 72:2 هقنوتت 5

 6572و ه2 20725 , ل0805 ه2 هنعتع 7ءونع ع5 دع سةمءعر ع. ع. لططع ظقطتتفر آآ

 م. همم ةكيلحل اذأيلا ديلع هل "كتناكوم

 لقع 1. 1 تل قع 6 ىلقع ل يي رم. 1". 6غ "ثمر آطصم

 ”4-1طقت, 7, م. 11. مدهع: تلقع نم !ذك تلعَف ام.

 لع. لع مز ءلغدع تلح حازأ» 2. ٠06و ركسعلا ٌلذح حازا» م.ةدور آط٠ص طظطقلس

 لمصر 115 11 م ل ل 111 8 18و آطمم :ا-ةفنطتعو ؟1,

 22 طم د 1127+ تان 1 للدع ةخحازأب. 1810. طومع هددط حز 1121115 0 لازأ

 هتلر 5466, 1[, م. 188 اهتلح لازأ ىأ هللا اهللع. ة[هلء ذه 6ظ0د5. ه4
 8614004 هدط لغ زدكدأ هاتف 00 ذم عل. لطدم ”ا-ةاطتع, 711, م. وز.

 16 تكد هو لعل مم56 كيردي أم (م. 17) ءيأ ذط © مدى«. 34 2عا305ه11

 قاتسال ءععسصماسدس !1عوتغس» ةرهم لوعمغو 11, م. #. 7 تطأ نأ ةص ؟عطأتك نأو

 ع ىردأ وأ 631 17ان

 تلح 448 26تمع# ) 7ث ؟ اهو + ىنيصلا ريركلاب ندبلا ل ا م. 31و

 5ر 10عام هلومتظ ءقنع رمم02 072 (1]83ءمم) 5تمع2 زق

 دمع آل, ع. ة2ءع., 51جه12ع86 ©0224 , 56 7ءءءربن# ه0 (هكصق) , م. ا , 4ة5.,

 ظماكطقمل , 11, م. هز“ ءا ةوعمم. - 1111 عولعمب دعمك 53عمم هعءعاتتاأأا (ة. جن

 م. 42# 2): و45: هليعتو هديتعأو هديعز آدم ”ه-ةزلطالأر 215. م. 452:

 هل تّدصق اذا هتامتعاو لجرلا تليعت لاقي و 122531: هموق ةدمع نالقو

 مهيوني امع هنولدمتعي ىأ. 1101135 700006 ةيلأ طيعر 01 ط3طء4 876و13ع

 ه. ع. 30014: عئاوحلا ىق هيلا نودمعي ىذلا مهلتسو مهديس موقلا كيبع

 ءا ىصق نالق ىلا كيع. 56دكات 5202 270605: 0عان1116غ كمقعأ م. |, 1. 4

 ك5 . 0 .٠ .٠ 2 .٠ .٠

 كيعر م. امو مدعم, 10عام عوده رم جما]ةمتك ةومتقظ ءعدالمسع رمم/ي, 5ع ةلتعم

 ءءععصما ممم ممص طقطعم , ملكا م26 1طصم 'ة-ةزطكلطتغ, 215. م. 164 : بانغوأو
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 تيبلا عانم ءىدر نم ههبشا امو ٌدَيعلاو نايحرلاو ةمريلا كيبلا. ل 16 دوبع»

 0 5ع أ هناك كل 0 | انرمو ضزخورو 510. لع لمصع ذط 05

 30 '[طققلتطأ. :

 ومع آو 203 دام هع0ةرت مما , ج072517همدم8/ , م.ةور 1, ا|١و 11 انك 53عمأاتق

 هي ع. لوعاتأو آو 5 رجالاو صخالاب انهعترامعو مالو آلط٠طم ”1-ةنطتعو آو مع

 رعدر ]طم ظداستمر آآ1, م. طار 54, 156, 17, م. 297, ة45رو 552: 210/141 :

 ةرامعلا مسالاو اهانب رادلا نالف ريع. 1لذد6 كليلا رماعر هم:202607, لوعاتك, آ,

 1 ميش قواد هام ت60 مة , 1107114: ناكملا دب ره ناينيلأو م. اذ

 5 31: (0لط1 مآ“ 0 لدعاتكر ]1[, رم. "ث.د مدعص. (تطأ ماس. رئامع) و ةمل*

 8, بمن, 20, هيمو 1و م. "عر لطص طزوطةتعو م. 8*عر ةطص ظوفتافو 11

 م. 280, 17, م. 115 , لقؤعل.و 1, م. 245 , "1, 248, مهعط.. هلآ هنا 4١

 ناقص 11١ م انا 117 6 16

 لمع 1 ىاولا اذيبو هعق# ىءعممن مهاد همد052 72072 ©0772, م. "لو 1و آطد

 وانام 11, م. 292- هتراشاأ ىصضنقمب ل (]'دجلك ل”ةهمعقو مص ءههصقعتلل. ةدع

 اعمسأت, هدد. 81 11010 11, م. هد (عل. ظال.ز: معلبص جالا لوسر ا

 وبأ هب لمعف ضبق ىتح هفيسب هنرقو هلامع ىلا هجري ماف ةقدصلا بانك

 ضيق ىتدح رمع هب لمع مذ ضبق ىندح ركب. ع 560[. ىفو 0067ه: 14

 161, 2. هداكر 1و ل ىلع 8., 2. 1, 3, هصدرت مامن,  دزجعت": مننا رك“

 ه1 (همز. ىه سكي "5. ظ)ز 21ر20, 5262 ج70ممدةغ8/ ه7122080آ, رج. ةالاو 8

 1طد 11دتلعقل , م. هر 20. - 111, 6. ةعع.ر ©6324 62772 ©612020 و م. !ءهو م١367:

 ؟. هعع. م. ب 1. , 201مل هنآ292672. م. ا ١ 3 ه1: للعمل. آ1, م. 15و

 2: 8وعاطم»: #ههلو» م 110. 6 /مددعب». د0 8ءاقلفدتل. ةللمع اما

 هنووعرنم# (ممي»م2/6) ه. يب لوعتغر 1, م. ان“, 8, لطص ظولساأمو 11, م. 0

 نع م ممر هر ممع0لمءاطعم ة؟راهعى, م. اا, 5, للة“ طعتفاع, هل. 0[ةعط.م

 17 م 1 2 1111 2 1

 تنع 1, 20/65/0084, هرمرمت:ءىك24 , م. "هكر نأ. (تطأ لطصم '!- خلطت مهفغبش

 عانت ؟ةن'. مهتنعتف) , مفف, لطمم 12 قلاطتتو كر م. "6 ىا 0, 9528. 1: ككل

 ص. اخبر 0. 6/هد5. هه 8ءاقلقدتت , ءا امدتعمم (نةقمدتتا 50 طظمعطقم-عل-لل0

 -كونمنلز١. 800 هخمع ط1هعدق 700141 : هنّلز بلطو ىذالا هيلع لخدا هنانعت

 ةهج ىلع هلأس لاوسلا ىف هتنعتو هتّلز اًبلاط ىلا اندعتم هءاج لافي هتقشمو

 ىلعب دع ايبرو هيلع سيبلتلا»
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 كنع. 16:طه لضفلا 3 رم. و 5 ه1, ةلعملظ عملها 600772 651*127: و

 1. ء. 726ا رتت:هعود1هرن5 هيدعل. - 16 ]1هءاتتتمصع هدنع تناكو م. او المو وأ

 زد 6 7م55. 30 8ء]1ذلدورزر. - هدنع ناك اهو 20 و60 502 ءد# و م. ةأ1. 6.

6 

 ع, (ح ةطمم :ا-ةنطتعو ال, م. 28, 17) , ه2 هسقكهط21 0200 هم ءتاتد» 72012 هع

5 
 ذع 1, 527601 هن84 , 011272224 همآر ©. 36. م.. ةذبينعي ال ام بنتكابوو م.

 مل. 8زدسطقما: ةينعي ال ام هكرت درملا مالسأ ىسح ىم ثيدحلا ىفو

 ا ال ام ىأو 27 ه7205ه , م. "ا, 920 5 ]هدو ىاتط علو : عّطوسي نم ةعاولا

 هبينعي ال امد ز 8معاطما : 272447 9ىوعب», زم مماناعا, 7”ءعهت" هن, همهعوت0 ةا. 1! تح

 طيس مد (معا) 1لعص ةلومتظ ءدغر 8معءاطم»: ةرصمب»مءر». س اذهب 0 كفنكا

 وهن طمع هن 462, م. مكر ملام ح 11. ءىشب يبا 26 00 لاقاقأ و

 ]ب ةبوو 5 ه 5 /

 ديع ]. كيعأ , 86 510:1126721272 120772 ره عم م. اذ ةصصتتس ءاقأتم 201115, 00 عدد

 ردملم نأ طمدؤ2165 طقع مططقمأ انأات0أ 11. ل 17, متي همبأ# 32عوط0أتتلل , ]. 1١

 وصمم. وأ نقفت. 40طتطوؤدع طمو ءععطتص 06 هدصدصت 26 ء ع. للعلن كيعت

 هتعبض 1. 6. اهكلصاو اعانثا (310:ةننتم). 1ه0عمح دود لتءاتسأ كينعأ ءأ ناتم-

 وننعر اعدام ال[هادص5210 ىعاعت , 5ءعل هطوويردغ دل-1ةعؤطأ (ذص 7/0114/) ؟هدسم مست

 01 تا (جصقا) ءا مصلعممممأ اتكاتسصم ةطدت 7310 (ةرانن

 زاد هحست) ءا لطص آظةضك مص 7/04/) 300ءعصك : ىم الأ نوكي ال لعافتلا نال

 نينخا. (؟10ل6 يددومع 1[دعتعأم م. ؟ا0).

 نهع. لي 220721105 02:671:5860107 , طهط#عأ 31. م 11107 71

 تطأ 0ع ا ل1 ءلغتنع نوعلا تدق 1. ه. 0 0 16725025 07"

 ء»مرنال. (ن[. لطم 8زوطقتل 5 الثمر ظل 2 1. هأ مهردانست م08186 مورقم نب ذعب

 ل اا 07 هال
 ب د 2 2-_ «ههعءمع لا ع 9 اا

 اذوهعلاو ىداركلا نرهظأو اروح خ اطامنا فقيتع ىاعج

 هر

0 
 2 كأس عل 07 - ه6 3 20 سم ا سوس 6 <

 انودصم اهسقو ايقارع اطير نرعشتسأو جادحالا ىلع

 ص عتتطتك ىداركلا هدماأ و داسع ه ةءطم]ادفاه اهصوتقتص : طسيلا نسم عوست

 درك اهديحأو,

 دوع 1, 560[. معزا ., هذا ة/ء7» [هعلا 10 ونتم0ل طمع حوةدنطاتصت ةاوصتظعمغ

 م ا اوعمجات - جراوخلا تداعو "ثهبر 4 2 1. ءا موعد. 8. 1 ةه1ععوص



 0011أ#اا لي أدتأذأذأذأذأذآأذ]]*|]ذ]ذ] ]1 ]1 ] ] ذ] ]ذ ] ] ذ]ذ]ذ]ذ] ذ]ذ]ذ] ذ] ] ] ] ذزذز]ذ] ] ] ]ذز ذك ياذا

62 

 انك (هلي 8؟دتوطخر آآ, م. 204, م. 140) لأسف :داع. 111, ء. لسمآ. ة66.,

 بركلا ةدواعو مي علل ا لو 602267# هنس84 و م. 1. طع 1آطدم :1-ةنطآعو 5

 الد ا 1 5- طلءناسع رينملا :داوعأ مرنم هه22 مهر م. ها" آط©طم 00

 81, رم. ارا ه4 طتصع داوعالا مم رينملا , 510. 82ه2, لةلؤس4., 1, م. 140 5؟ة(ب

 169 , 5. 3/0044: ءاصعو مالسالا ئبن ربنم نادوعلا»

 فوع. رم فوع 2 710005106: 712. و 000 2. 1 فيوع 11 ان طرة عدد

 ةصرء]]ةكانا ادتطت ورجع مأ انام رو مار دددلود نم نيّسحلا ىسبأر انطق

 نصحلا وبا. :

 0و 0 وها 520 هاد رجم0702 72م7 , م. كبر طخحر 1, ةطصم '!- تطل

 11 م. اثر 4 هج 1.ز ©7055. ه0 ظءافلممات. اللمع دليلا نواعم 17617 0 2” 6-

 82207225 , م. "ن», علو ةوءو نأ" ةابو لط٠طم اك ديال ل و كيابل

 رم. ااذز 10. 67055. 30 10151 ع ظءاؤلممدا ها هل. 8ودؤر, 6/055. 06و 5

 هدمموت615 هم. م. 118 دعو. 1ماعنلمس ةسساعتس 01 836للع ةدأ ءاطععرع تاناتست

 دكابلا نواعم هالو هزوصتل نما 1 ةةهن165 0172و عيدك هتلت» عدة عدن هط#ا , قل 67 ©هس

 #2 ©0072 ةذوعملا ىلاو 5. ةلوعملا بحاسص ة. ملاظملا بدا (م61؟غ 06 مه116ع)

 ل

 ردح اداعرو م: نت 0ع ءعولتم , و918 د37: همرجونم هاعت»هأ , ه2 آطعواقوأم تاع
 تا

 ةصص. ظفتفلاعع 30 ©6601. مقلع ةنط روع عونا عم]1وءولتصل. را ةععاتس ل نط

 لطصسم :4-1صطقا هدأ ها“ وهن هارجةلةاهلة ادعم ىدلقك ة:021/:0 (ىلخمب ىذلا

 اعرجزي الو اهعدري ال اهاومو هسفن 310ه تأ 4:/70/), ةعءانط لاند ةصعللا الكا

 م06 هرجور»ه هطءره1 (لمع الب ددرتي ىذلا) 1 لذدع 0ع دوغ دع ه”6غع هلطتط اتت

 تنزصسك هممت قاتمصتك 1ءءرامج كسم 0ع6)0 ةدعصرماد. 400ع م. ةا» دعوني و“

 سوير 28 ةهويير 2ك ةحار كطصم ”1- لطتس 111, م. 17 56(. 06 هدعإ, 8" عدم

 11, م. 120, ةسمفصأ , 315. 595, م. 165: اي دادغب ىبناج ىف ىدوثو

 (1. ٌكم) ىّدكم الو حالم الو رابع ىقب امف مليدلا لام مكانكبا كق ةماعلا رشاعم

 مهرود بهتذاو 3١ 7هءوطسامس بكم هلوصتط ءهخ 72 عبم عمد. آ) يطق 6 نب

 0 ةعرقال #0 16 دتصأ 200عم08. 110. 06 5دعإت , 08عدقم

 111, م. 260: 3/0814: ّنكم وهن لأس ةيدكن لجرلا ىذك ه6 لجرلا ىّدكتو

 ا ةيدكتلا ' ىلكت ايدك. كدصأ لعممردتمدأتلد 3 ةيدك , ونمم0 8ءعموزعقع

 هرتوزمتزد ودع ؟10عاست. 110. مموعاع» لع ةدعزت 1. 1. ءا 11ج !هعأ5ذ ذص زه01

 ادلع, ؟[توطخ اص 67055. د0 لطم طزهطذتع ءا عيعمصملا» ه00ع ططص طظدتستت
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 111, م. 17. ؟ءرطاتس قتككأ# وندم01 عجم 1لعمم هلعمتق ءةغر 510. ع. ع. ة[هلكم

 طدسر 1. م. 25, 10 , قعدطتءمسم هنأ. ؟0ءوأتتت كم لجر 15 85]0 0مع5 ه8

 612 عوعاتطأ تي الو 3 كل نوعي ل ا ”و-81 تأ, 000. 597 ,

 م. 18). ٍ

 نبيع. 101111 سانلا نمعأ نم طقسو م. ا! و لوعتغ, 111, م. اثر 16و

 /م751 ه1 ءت»» هت722521. 80ءاطو» كلملا (نيع) رظن نسم (لون) طقس و 057

 ه2 02597066. ب ىبكلا 0 ]7. اأو عدا 5347172726 2215217127: ه5 (13 1ةح

 ءادعأم 7-00 016 نيقيلا نبيع (001. 102 75. 1) عدا 520772722712 471*667 ,

 قحلا ىنيع د22 6ء"ه هع" ةلمع (ظمءاطم»: 12 مادعع ة16) : ةنعللا ىيع اذعغ

 ءاهدلاو طمع ةهوؤ هدصصتاتسم 123015” (ك. 4. 2. 72. ©. كل , م. 508). ظكأ

 720م 0 , 16 طقطعأ 110132121, ةدسفن , ؟عآ1 هءعدصلاتسم 111353361 ,

 دتاذو دىشلا رايخ َر

 طيغ 1. «. ةعع. م. عأ ب م. , :عءاع ذم طعدتعم ءةعماتعداتعر 5مل 200عملسسم

 عد موكدلعدسص ةىشلاب 2 10عرد دلعص1 5 ؟32ع 000 طيتغأ 2مم مم

 رافعا ه1202026 7ع و م. 1*1 1 2ر11 م13 طوبغم ءا طيتغم ةأوم18ءدصأ لاح ىف

 2 5 3 52 كح نإ هو
 ةطبخ (ل4ل515) 1. ء. هم: عم 5ك. ]ص ؟ءملأأ10مع ةطبغ ءدأ 26720220 72705 © ,

2 - - 

 1ع” : فطاح آكطقلع ةك-مهءطتعقتأ 315. م. 164 5ءو.: ىم رتكاب عمبي نأ وح

 لثملا نمت. 1لذمع دعيبب طبتخأ 007216715 ركمغ# 267:02120726 ىدنه , 3104 ةآ-

 1كةططوط , 815. 158, 1. 118 <.

 سرخ. 0 رواعتنا عر طقطعأ نيصتموضتع ما 0 م. عر 1؟ؤةططتأو م. كل

 1, لدلعمطا و م. "هر 5 2 1. هل 12027, هلطاشم.و 111, م. 29 , عا 710. 1247“

 2 11. 7/1 ءةوء]رعت“ , م.

 زاخو مآ قادم (5. هللا ليبس ىح) 722165 567/2 07«5“*, م. 5,

 كاتستلا ةازغلا تيه ىق. 2ع ءدمزج 02120121772 1722121 01:22112 -011201112552 

 رجهع5 و, م. 1., ت11. ك2, 11, م. 257 تلا, 6/مد5. 30 2ءا305011

 ©نذل هل( رينملا لسغ, م. حر ممدكدسم ء136ع5ع م01 0 عمم 3

 0 شاغ مئ2ءاع" مانع. شاش (2716110) طقطعأ 000 ماعم. مي
- 6 

 10م م. ةلءر 5 (نطا 0. ٍهَشْشَعإ ل565 : ةَشاَشَعو 0 مق ن 0 طجرو

 لطمم :ا- ةنطتمعر آر م. *هؤو 52 5. (نأ 8هرةلعأ م م. 42 1 مهكولم ةشبشغلا

 وددع 1مءمصو ن000انع ازمه آطعدأ عم 0510231131



 /ا ديسك طمس للم 206 //ء 10 معنا يلع رطاع وعو

604 

 سضغ. 80101 م. 85 هقنأ ىلع ضاغ وهو , هذ٠ هءمانءةص5 (هقرط) ضاغ وقو

 دفنا (مغر) ىباعو © ورب ع26 تدءططممم» ةددسةكنك , (لتعئانتت ةدلسص فخئا ىلع متو

 فنا مغر ىلعت ظمعاأطم» ذص 7. ءدزر, 5ه0 لسطتغم ةص معءاع. 1هاة5دع

 ةعرقات5 وأ : 2205712 6072765524 م10ماعت مانام عدت ءةماأتك (ءأ١ م. نأك). 0م

 هوو ؟ةرطاتص ىلع صع (ى6ه»“ 8وعاطم#) ءمصحومتععأر 5مل معواتع طقفعت

 معوتع 2118 طسزاتق ؟ءدنطا هدمت ع 5 00 (ءآ. 1ص 73١ م”؟دد6") ةرمان

 جاتعام مسح 4عوطتءنمسص محتطت انصواتقتت طمع دعدقات 0ه0ءا32811. ل ]1 ةءطتتص ضع

 دقت اثات ء. ىلع 5ه0 اهصانسص ةلوصتظعوأ ت01 ةداع رمت: ء]نعتت 021 , 17207201:

 2000 ظع نتم0 دوما ععدعتت]1 20طتطعءاسع رج””ءدءءت#0 ( 110/44 ةاتط ضع :

 هامظلاف لاو داضلابف نانسالاب ضعلا ناك نا ةغللا كهقف ضعب لاقو ه6 هانط

 طظع : اهريغب طظعلاو نانسالاب ضعلا لبقو , هذ 510. 10027 ةذص لكون. هع. 1569و

 11, م. 151 5ءوني.) صاتصوقاتقلل ©. ىلع ءههقاعت اتم 5101. - 1ةصلاعسم ءهجلاقكت

 ]9عورو ضاغرو 6#ىمب75و 00041, 316 5732082. طاغر ن1 تكاتطح ىلع ءهمصهقأراتةأاتم

 متطتل هطواقك. 110لعوصأ 00ع[101765.

 اطغ 11, ةهسن4 : 300144: هاطغ ىنعمب ٌةطغا كطغاو ٌةيطغت ءىشلا ىطُغ

 خغلابملل دك : ظوعاطمر# : بمدعهت» 2, طمعاأتع انصع ءاطمذع ةانع انطع تاةأ1ع م01

 ]3 هدعطع#. 0هءانضلا م. ٠.١ ليدتمب مذرطشلا ىلطغ ءأ م. ١1) (د ]طم 830-
5 9 

 1210019 0. مى ىطغم ءانأو 5 2000 0 00010 00700 0 8

 لع. ةلغ ذم 06هزلعدأع دوعمأاتك 510011691 477" هت0711 © , 71007: [:(5 , اغ م10-

 طححتماتك ذص 6/055. 30 ظلعأكأ. ظدملعمب هنعمل 8 ءدالمصسعسل يتمواتع آد 0 تكعسأع

 13016 20 م. هو 95 |1130 4و ةرمأو 8 66 1620 0 قاطنتو !؟1: 22[ 2

 نط تالغلا لان عايضلا هممعا] صاع. 0 تامانم ءدعصماممب هالعضا 15فةلعطتأ ,

 ص. "انو 2و. نطل مالت“ لالغ. 186م زم دوز مص طسراتم 101 ذص ةىعء2ماتك ع

 رلس5د0787ع هآ-هطودفم»» (2701. ها لدا“ ., عللل, م. 258) >ءللتاد» ؟0عةطاتلاتع

 ومع 06» ههتزج هود 007111 ]© رجت»00:0841 هدأ 0ءداة»6.  ةسعامال ؟عتق. 1 تق

 طقصع ةلمصتلا ءدالممعمس 1عممض دكت, دعانا عجل نيكاك دو نتم ةعمقات ؟0عةطاتلتمم

 رصستطل ممد هععانمل. - ةعدتعم 200هغد ماتا. لالغا هي هرعتع 7/044. ب

 لغتسم ممص هسصصتمم 7ععاع ه محم ةىمات عوام ةةا لص 67055. 4 81م لسه

 ةلومتط ءقاتتخ ةصلصت عم ععمعضول لع تعد يدمعاتطوعأ تصلع ندتك :علتامس ةععامأأ

 ءا طلصع رتبععلة لجن, هعالعو , 1هطعت» »هر زلم, د»مأه. ظظدعوسماتك 0هاتك 00

 2. هدلث, 4, لوعاتأو 11, م. حبر 3 تطأر ءمأل. 6, ةلوصا1 8 عدأ 071072
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 1هطءد-»©ء (1. ذطذ تالغتسملا ذدع واع قف 1100 تالغنسمو تيناوح :

 11و م: عر 14 56م0. 7201 ةوأز ]11[, م. مار 7 دةدقات عومعمولا هععدمتأ. ةطمعت

 1ءاةلع طا ذص معد ءلتاتمدع ءددامسأ 2. لذ 66 اة.

 بلغ 1. 1/0144 طهطم1: هنم ٌّدخُأ لوهجملا ةغيصب ءىشلا ىلع نالف َبلُع

 ةيلغلاب ه6 ندموصع 11[هفةصنتت 1 مدكةل»سسم طقطء4: ءىشلا ىلع نالف 5

 لع يلغلاب ةنم نك 13

 رثاث نارح ّلصن هيف ّرح دقو هفيس لصن ىلع بولغمك تنكق

 لبقو سمشلا عولط لسيق ةرلص ىلع اويَلْعَت ال نأ متعطتسا ناف هلوق هنمو

 زوقيو كلذ مهتوقي ال ىتح ايهثآدأ ىف اودهتجكاي نأ ىلع د اهبورغ
 د 2

 معريغ هب. 560 تحد ةططعءاطقتل , لدهىدر طقطوت: 0 ىشلا ىلع هتبلغ

 هيلع 0 وحو هنم © 2«6م11036 سفن ىلع ةبلغتفا مع عرف هزع ل1ءأ-

 11 هيأر 0 لع دكبلغو م. "5, آطدوم ”4-1 غطت ر 3 2. "هدو 66 ىلع ةأرمأ بلغ

 اهسقن , ةططا1 ع0 , 7254. هجن: ءءد7. [ملعع ظدءصماسمم مهكهأ151 م. !2كر 8.

 سلغ 1. ند طهطعأ: سلغب ةالصلا انلعف !ذأ اَنَسْلَعو هسة طكوء]1311,

 4505 : 0 مق اوس 1 ةالصلاب سنك ءأ اص 110114 1ءعختت صلع

 سّلغب اهالص ةوادعلا ىف الف. 1 عو6 م. مخ, 1 ةالصي سليب ناكو

 0 501 ءالوأ ه004 72 21" ءعع5 ه1 ع مو 1 5115 24 ا 6غ

 داغعكدسص ة1هطق730, م. هد., 14 ةلضلل سانلا طظقويو اَسْلَعَم ناكو.

 طظلغ 11, ء07هؤم" هن )هعز دهدصلانطم. 110/14 : اهدّكاو اهزوق نيميلا ظلخ

 نكاد ءيلع دك نبميلا ىف هيلع طظلغو. هدصغ 1جئانع ةظلغمبلا ناميالا , م. 1,

 00110 اشو 1 030006 ناميالا طيلغتو م. ("د. 18200عمم كعطكات

 ةلطتطءصخدع ة0زءءانكد ظلاغر مآ. طلع (م. عاب نامبالا ىم خطلغلاب اوفلكف) ,

 ه: ظيلع (مل:45: اًطيِلَع اًنآتيم هنم ّفخأ ه: ناميالا طالغأب هل فلح).

 ضمغ .1١ 1 651 28 5 2 2 4677120725 و 2720-

 2716714472 و, م. بأ و دل 3

 روغ 11. ظلذلذ م. ؟ادو 32 م تطأ 00. 0 1غ ن000ن06 طقطع»غ 10-

 مةتعلو م. 41 ها لطص طظكطق]لمصسر يدب ص تلاع (60. ظل. 111, مم امل طعم.

 آنامدوعطصع ةساعمب ]ءءاتو ددصف ؟10عامع ةخينكرملا نبع رومع 517016314 ايسبك
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 هاملا بضن ىتح اهدسفاو , ندم1 لوددصاسس ه5 2 ةرصبملا نيعلا ربوعتش,

 أ ءةدلعس معاقمطممو هماتصع لتعأ  مماعقأ عاملا 0 الاد راغ لع :هعدلم لذ

 تالاتع نت طفت جتاسع ص كنه ءةجتامأعر ةزع اعدم ةرصمص. ظةعاتتسص ؟ةمطأ روع (7116-

 111 جايدعملا ىف كا تراغو تدصقنو 0 بهذ نوعلا ترو.ع)و ءا ة20ماعع

 01ءلاانع اهيف لفسو ضرالا ىف بهذ ارو ءاملا راسغ. 56ءاتصلان02 1 رو

 ةوملعمم طمع ةعدقت ةماضسمتاتعم ةلطتطوءأتتع, 5ءعل ندحصم مااتعستع 1وعأق هععاشتخ

 اممسمتللتسع اهسدواتمسم ؟رو202. ؟عدطأ روح ظدرعسصرمام علنا 18029 ذص ©7055. 40

 لطص ظدلضتس ءاأ 2هتيد. 400ع اطم اآكطقالمم , 2ءمؤ”ءعر 1, م.ثضث 8 هل

 كرو 9 2 2 لطسم لد كلاطللو 1, ص. )5 كلك: زك طلكر ة111- م“ 17 طل كل

 1, اةلدحك عملتو م. ممر ةسقتار 2201. لعق. قلع, م. 81, لوعتتو 1, م. ى

 1 عا 8ع1305ه1, م. 225 (نطأ 1ظ1ءزدءطع» زدطوأ 2ءءاتأاتع1ع 0 النانأو ءطلاتك ,

 11, م. 521, ءءا. عع. 0 مطصتطابع طلق 1هعزذ 1ععانمصعمب (0001ءادطم ططاتأق7ع و عد عاتق

 مئاتس ؟10عءااتعر مةعدععاتسم نان00 , نأ ؟1لتستتق ر ةنعصتط ءهأتم ركعوتا هلأ هوه 27

 1 »هر 0عدءعرنمعت"ءا , هراتسع ع داوصتظ ءةداتمسع مرهمصخ2 لعمتعدعا مماعوأ. (ن[

 ونانملتق 18ءاةصع» ذص 12 سنع (2"ة1 وسعر 1569 , ]1 م. 9.
5-7 

 ىوغ لو 560284 و م. ابا“ ١ 2, 110111 : هلضاو 0 بمطو 05 : مهاوغتسا

 خيذاكلا ىنامالاب. ل وامغو مآ. 1 دعم 0107“, ةةرجتهاتعع , م. 4, 5: لاسفو

 ةاوم كنا يف 0 آطمم :1- خاطتع ىددط هصصم 179 (؟1, م. امك, 5 ه 5)

 ذانجالاو فيرطلا ةعاسو نيرابعلا نم ةاوغلا تلبقاو. 8. !.# واغل كا 18

 10عام طقطومع ةزوصت 8 ءداتمدعسم ينقسم هزم 18زةدطقتا (2. 4. 7 7

 رم. 494, 506) ءا طملتع (10. طقصع , ك2100ء»» 77وونردا ةعيمكز طقطعتر طعمتمع

 ه7 105 77032006 ©7115 , رجهنع512 782 هغ0ه7, ةلطخ ةقا 10عطط تم ناطيش

 0 خياغ. هكفياغ , دوت 09320" 100772 هكر م. **خ.. 28ةسللم

 هآذو دودواح 71/0/4/ : كلعذ وأ كتقاط ةياين ىإ اذك لعفت نأ كتياغ.

 بيغ آل, 56 ه55001:02024 , 06/2424, م. !هر ]هاو من". 18. ؟هخ ةص ؟ءتطأق

 مهنع هك 710م2 مماعدأ ةلومتات وتم جورج ةاكع 7©و/وسص#/ , ؟:ع4 طمع

 ةعمقات ؟ةرئطاسمم ةلتطأ همنصوتنمتس ططتطل 0ءان11

 لتف. ليتك. طلعزامع مم ؟ععطت قلل اعد البنان عطق امر 722227 رجب" دني5 كلو عقأو

 م. نر نا. 100لعمدم 0 ال ا كن ىنغي امر متم قاتم ءاتةطل ةلنق

 350 (71674/) مممصتخاتت. (1. [[ةعاتتر م. "ل.

 نحن. نادذ مدهمرتو همانل ةوتعم]وك هذا درجهقلا»» 06*19 0100 7#
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 (ناد) هدم 022 هت»مت»ع رمماعدغ (8[هطت , طئمع عومعتةلئاع# «وءت* و م. ةثبت

 ظمعاطم» : ءاعت»رم : 10. 6 /هد5. 4 0100

 حرف 19. طزةدلم طمطوا: اوفشكنا ىأ (قيرطلا) هقيرط نع سانلا حر
 سغ يممواتع 113 1عدزعم. (0همكاعتتامع ةتاعص ء. ل معيد. ع. ع. 1طصم ا ةنطتت

 ركو رم 8ث. معصب يءر 6 ع 536عمه 0 قيرطلا ىع ل1ءلاسع ةةسصمات عالم

 هل 0 هلةونف س26 هء0ق2, م. هاذبر آل[ك0طةكتة0 ر م. ةةءو 17و 10027, 5.

 30 1طم ظدلصتس. (ةمدل لوعدسأ, 111, م. ,١ 2 مه © 1ععاأات قيرطلا دنع جرف.

 1:هما1ءء لاملا ىع مهل جرغأ 7601:1126 225 66021 , ل ةعاتأ و 1, م. 4*. ه4

 1معونم ع طقطوأ ىعرتعت» علمك رثقف هع معومع ةهاتخ 8]ةسطقتأ , هعمعمعاص 11 -
 ريوعم زموعصتم. 5 ع4 200ءعملقع ددصغ ةلتقع هكعمتلظ ءداتمسعد : عا ننال عدم مع ممتع
 رميسأ ىع جرغأ و 1ةة »هدد 0722521 هعميجاةتس» , 12027, فقطاعشم., 1, م. 163

 تركك“ 5251 , هك2601 27 1و 2. ! هز و 2 ©[ هد ليت نع موقلأ يَرمأ 4 30

 دعصحاتسم هقأ ةوت207ها007» نه ههعوتنت7» 060206724 (116/1:14). "1 هلتك ءقعفاتق , 0

 نتم مىعالسمم م13عادلا هماكتنس» هع ةعدتتم (1 1656 :1-هم1ءمهل , م. 125) .

 ةممعا1 غدد 6 طورنم عهد ل5650 : 00 كباس ىع رابغلا جوفأف اقباست

 7/6987 , ءامزا5 مدكةلكانتل وأ سرقستأ ©. لوعسأر 1, م. "2 باب جتفتا

 ةأرمأ نع جرغنأو ريصقلا . 1عزملع 0عممسست م21. ةجاجدلا تحرش 211105 4

 عمله, ه4علعك هذ 710144. آلا عااتتت جرغسم ةجاجد (1 7:5 ءا 1101:14) ءأ

 ةجرغم ةجاجد , ( 4505): 1111236 ةجرعم خضيب 1 ةَكرقم ةضبد ( 4505) .ح

 111, ريتدود25 54 8131115 و 2. 117, م3ع2.. ءأ ن1. 2027, 6 /م55. 24 آاطص 8ة-

 لستسز 170/11 : جتنا

 درف 13. 1 ةتئيراكاول ىدهملا درفأ, 36400 2 712070 1

 067247“ ءتل72, م. باخر 4 هذ 6 ه 1[: هك. 8هءاطم» : كنا معزع»» ءا لل عطف :

 الوسر هيلا تدرفأو. (همخند برحلاب درفأ ذص 0 مدخلا ءا1 لطم طاكطقل لص ب

 111, م.8., 9 ةأومتظعدك كي 5012 ءل]» رة هتامهاقع72 5غ, نأ 30006 ىب درفت

 هب درفغنأ , هب ديغتسأ © هب 08 (ةمىدسلمم 7027, 11, م. 255). ح ؟11. ه

 ب م., 5025 70556081 و م. أدعو 1طدم :ا-ةنطتع, آ1ر م. ندز ع2072 5007

 ةرددرمال ع تانس7» 0077 امهم , م. انكأ , 4 3 1.ز ©. ب 1. ةعنصب (ةطسقرس) تدرفغنا دق

 هريب دكت فطلو روهسلا) 227066 5 0251: عل ةاهل“ ]عع هن”اعو ل ةعاتأ 111

  156١مر .2
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 ضروف 1 اًضورف سافال مممورتع د2 ةردوسمانم 205 هددقو مستتر, طئصع 5

 601567: 524 و 7. هأ“ و ةدل اًضرف سانلا نم ضرفز (1هد5. 301 5ءاملسه>

 طرف 11 ه. ىف >. ظ:هردتو ءىشلا ىغ طرف ه1 ةىشلا ىف ظطرشأ 118 015-

 انصوستسأامع نأ طمع ةلوصتظععأ دعموب» هضءععدتا 808 76 داق ل66627100 و

 زا]ت0 دجمووهع» هتتعوهد824 272 "© رمد: ده185 لامعةءتا00 (ىسف 0 طارضالا

 حلا زواجات ىف لمعتسي طورفتلاو لامكلاو ةدايزلا بناج- نم حلا زواجت

 ريصقتلاو ناصقنلا بناج نم رلم/24 ءا ظمتلطقحلو آر م. ممر 5 ه 1 30 001.

 9 مو. 1531: كل 1[ةعلمتر رم. هال, دعم طقفع لزئانصءاتم ممط ةعص]ف# 055629 ةلات

 6هآ 00036 ءىشملا ىف طوق هاوصتط ءهالمسع 0725دةرجعهس#2 ةلطتطعأاتت, ©. ع.

 رص. لمي لقب تطأ 000. ءانصت ؟0عةلل طرفي 80٠101 لاملا ىف طيرفت 227:0025©-

 726غ, مم[دوامط ؟ةتصعز هل. 114 : 0 هبثو 2 ىبشلا ليت نط طيرفت 0012

 هزومأ 8 ءدانمصع 50007020, 7160و18و 02120 (كح ريصقت) , م. "ار ؟اهؤ ©. 1000ج

 1-7©77:7:0 كم7" عع

 غرس 1آ17 و ةهلنهوممن##و ]. اذا ١ ح ا 01207 , 0652026 , م. هدأ (ةلطم

 ا ا 0

 لصق ل 2م. "كدر 4 10عختع ءووو مااتتولتك ةط ل مه ل 017

 ٌقيصَق زا نأ م. "5/, 3 (هطأ مآ نالتصتق) , لق6مغر 11, م. عا 19, لهظاتطا

 2 5 مزستلت عال شوع 0 شع ما. ةهط 0 طقطوأ ما. شووع و 510. لد

 هاو 111 م. ك1, 20 6 قمر لعاتأ و 111 21 3 مهبدوخك 1؟جااات# مم

 مهبتك يتم همرص مدت ةصسلممي هدأ و 51 ]1ععاتلم 0511

 لعف, 86 10ءدانمصو لعذ امر ودمدم0و هنهاوغ 2 262 هدغ7 ءعأذص 0

 040 8ه1ذ05ه1. 1ظدوصماتف ه006 م. ا!ادو ثمر **#ءر تاخر ةلطصم 'ل- كلطتت 1و

 مي ميسر 7, مي سرس, ةطققلتطأ , ه4 م. ظير 1. ب ةأرماب لعق ر تود مه

 قدا[ من7 لعبت ن6, م. "بر 6, 12027, 10 00 [طص 18ةهلصتص. -ح تلعف

 تعصو و زم. "ه.و 5 , 10عم دهتعأ ةععدذةاتمصاتسص سمس طقطعماأ آطص ]1[ةقاعم»

 كدنط ه4 1ةطصم ”1- ةلطتس ةكتستلئاع» /عضسضفدعر م. اد, 6 ه 1. كاسضيار نأ

 نعنصنلو كب ٌناعفنل ىبيقولاب, 61: 7627, 1, م. 50 اي اولاق نيرجاهملا 5

 مثسْلا لاقف اولعفو انب اولعفو انوا مهنا انوُلَصَف ىف راصنالا نأ هللا لوسر

 هكأذ نإ لاق ل اولاق مهل كلذ نا 110. ممم 0 30 ظعاق»

١ 

 المس. 97 ٠

 قورتملا مةوع

 ورثك ريس حرش ا,
007 

3 



 مءمج عروب / م

1 

69 

 ةومرل. ظملعمج مصم0لم ةما0 لوعاتغر آآ1و م. ه1, 5 نولوقتو نولوقن مكذأ غلب.

 نقف 17, هدو 2870021 765 96:70:02 عال هنزز2 عه طدعقغ , م, خس 7707ج 11

 م. 286 سانلا ٌلاوحأ لقفتي و عا 5ه3عمم. 57208. وأ 0 انته ى 020-

 صتطاتع طعدلعأ5 ءدمات ءدئاتت معا 5-5 تدعم نان06 ةذومتظعدأغ ةهكرم ودع

 هقاوبننع همدندة ماء" مسن# ء. ع. لوعمتر 11, م. ةق*خر 9 , 46 طمقاع , عل ة[هعطب

 11, م. "6. دعوي, 1آ[1, م. ؟ةهدو 0ع كلوهعو © 7مدو. 30 ةه16ة/:  ءموسمست#

 (ةالسائممصع» لع) آططص ظدتستامر 11, م. 148 , ]111 , م. 154, 40عقم :7-140]

 115. 550 ((26غ. 1[, م. 106), 58 91 ”.

 عقف. ةعقاغو ما. عقاومف , ادعأ1مي 272 7/262©52117© 25*71292107 و 2

 06 لوهو, 6/555. 30 طه ه6 ءهتخ 200ع 1ونص ع 100814: ةكحاو ةعاقفلا

 ةعقاف اعدرفمو اضيا عقاوف اهل لاقيو ةاملا تاخافن ىهو عيقاقفلا».

 ىلف 87. 0ءعمضستغ طمع معتطاطمي دص ؟ععدد 99-21؟ةلئ41 م. 111, 7 6+ لطد

 ظدفصمس و م. "ل... 18م2 ذص ©7055. 34 1طص 8دلتتس , م. 101, ءههز ءءاتخد

 معانا وهسم27//2#» , يتمم محتطت نيتاتصم ممطقطتلاع طمص 0عععغتع, طتققكسا 1ععع

 مدعم (تهلتنعسمم عن ءلتلت طلعتي: كاومتلق ءدغ ةدباعمب دغ 00 ءعاتع ذه 1عدتعم

 ل1611 0ع ةهكع "د10 5ء رد ةعننقا نغم“ ماتسمع (ىع 7706:5567“ 16 2712772

 رجع 16 5ع دهشير نيب هراقنم رقنب كتحا) و ةعءعامسلسمم ءارسصم1هعاوصم 5ع 27د

 020:15 مدا” ىعست/. "نه 1ءءاتم ييسموحع ىدامهغ ذص ق1. هآ-هع] راق, 71

 م. ااا. 400112 ذطأ ؟ءردت5 ىلعت مخ اه لاق ىملس فرعي ىم تلقو تطأ

 ؟عرعطابس ىلعت هرمممتغام# ؟عمطو ىلدق اذط 75. 6

 ىف. 0طوورودصله عون مطكقكأو هاد خيشلا ندم تسل , 2117

 ام: 0070 651, م. ملا. 1. هل قزر ىف اًقيصو ىقملذ , ه0: 77 هدرة ع2 مء-

 1 عروك 51 ةرم عتمة : ع[. 12027 , طرعان" ع نع 1. 777 ءةدع]بعت“ب 2.37 ؟ءع. ظدعصت-

 ماسس 10. ةمكو ذه !وعم هع ه8027-7: ةانط رك

 فا هع هاومتط ءمانمص عدص 7277222 طقطعأ م. ةلقمر آطص 1طزمطوتمعر م. 8م

 5 2 1: ظمعاطم»: 8242676 بد رمو»ع 06 0172 , رجمال“ ةتنع 5ع رجعت" مروع

 72© , 5207“ هنن: ءالعتت عمن 0ع ةودعإ , (17ءدا. لعق. (!هعحسص همس ةصطمأ35)

 12/26 ههدهع" اعز ظعتععععم: مه]مجنونسقت , دوراع 0ع ؟هتطتعع هت كطقتكع ءماتع

 معراعر مم2166 داتع لعاتت طعدصعت705 مدع لعدع ماتا عاف هذت ءطعردتنعر ]*نه 0ع-

 مهصغ ]!'ةدتامعر عم 18جوماعر مدبقر عم 520 نأور تخت ز 113:0نل:

 قاطابق ممددع» 7عداتنسص عصا عز تكل عمم , 2غ 710 عاناتال و 000 ةممع]]12 د فاطلغد

 66 ىرالس ايقو م. 216. 01. 182027 , 26/2. هت., م. 82 :ةنيون. 7؟ن]]عنك دنط

 0 دامغب ©( قاتلغب.
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 ضيف 1. لوردع» 36110215 010016 51 ظئضيق و م. مالو 4. ل ا | ل

 1, 6و6 ده مه15 انلأمتمع ه5 (ةماسعملا عارذ) , ةءةماتصم تلصمع ءجاقع

 (ئلملا عارذ) ه 1710. طدصع ةدط ببرج أ عارذ» آم ءلتتمدع معد [1؟أةلعطتأتل و

 م. ادي 14و 6 تاضيق عست 16«ععدلاتتص هدأ تاَضْيق عي

 لبق 1, هممورمت# دوم عضدمطقسمل هك ى07021 رجعت ه7 (ةوص. كسفستا) و م. ف.

 هك. ظمعاطم» كصيئلوب لسباق, 016 و2182 هعمورج7ء هردع 1ءا1“ء 0ع هليعتنو عي ح 37

 ودعم ضرأو م. كن 710. 67هد5. 20 ظعءاذلدمر1. ا وصعم ةعالمصتك ءدأ ةلابَح

 ط1 ارافيد اذكو اذكب نالغب لاهو 52506721 ©2107 0267© مهدت 0 ا

 2720:7172 77661122066, 7. نذل", م3811. 5 مدممدتع 70772 501ءعمعر, ؟1ن01163+

 "عي 7227227722 2610725, م. لا", ّدص عموم ةلحآ721101. 1ظطصم ”ط- ةتطتع ؟, م. 5

 ها له. هلعءمع »فتق ر 11و م. اذكرو ممم ءم طقطعمغ لاقعر 0ع بتم 710. © /هو5.

31 1٠ 
 هد م02

 ايق. ويقو مآ. ءابقاو م. )همر. 110. 6/هدودعب». 20 802151. آلمءا5 زطل ملك

 2001 مماعقأ 1 ع0. ة[ءطععسر م. امي كأ احح (ءبسص ةعتتقل). كلغ

 ةانط تيد 12[: ةوبقأ 700211 ةراكح ىم توجب

 ردق آ1 , 0و67ةرجد4# , 0652و ههن/ هزاتك ةءطلاععءأاتقر م. نر 2, !ظ*1, ةتلاعو

 ق2ةلكأو م.

 مدقق 1 هنأ ,1١ ©( ىلع 5. 5156 نأو «20505 #95 و م. ٠*1 3 ملف اسمو

 قنديل هب نار نطأ ظطمم 'ل-ةنطلع دييشرلا رابخا ىلع دحا رسج ام,

 30من خلا غابي نأ حا ئرتجي ملف, "نع, 1 كباب ةبراكم ىلع مدقي الف

 سرد, هلا. مدقتلا ىلع نوملسملا مدقي الخور 8هنفطق4#, م. متو 91, 110+
 طقضملوم رم. الهر 25 59[. ىلع ار هتندتل5 65ق 2007325 201722976 هالعمر ه7

 71ه: وعر»ج هلو م, "اء, 4 هج 1. (تطأ ةلثل ىدصي)ر, احر 5 نأ فاخذ ىكانو

 انبلع مدقيو نا املأ نيرشع ىمءاع اومدقي ملود ؟1ةطقسا ةمدل 105ءعوسع» ,

 0م7هو0.,.م. 101, 8, دنسلا ىف كعضومل ىلع مدقي 0. نوكي. نلن) نكي ملت

 1كدحسصدلطغصت , 000. 1070, 1. 51 . لزعأا : مادقالا كيدش وه لوقنتو.. 4

 طقطعأ ديلع ًاونجاو عجش مدقي مدق ©[ هنرق ىلعو عجش رمالا ىلع مدقأ

 سلات ًاوناجا ٠ 12عراجدأم عدا طقعع 0 3 دعوات 0662067202 , تأ ات

 عمرو مدهقو اننا مهق) مرممدتو وأ. 1م. ع. م. اك, 0 همملا تعمدقأ, اإل

 رأس 217/ 11 2

4 
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 8 ةقئارلا مهب مدقاف (نطأ ]طصم 1-ةنطتع مهمدقاف). - 73 هوا ةرصمد. ؟ءءطأ

 ىظح , ©. ع. م. ظبار 8 (دطأ لطصم :ا-4غطثع ىبظح. .00هداعه م. مر 6 ه5

 ىظح تطأ آطدم '!-ةاطتع مّكقت), ظفر 1, آطصم ”ل-خاطتع, 71, م. 111 اعدف

 هدنع ةملةنم ةيراجبو لوم, 111, م.ا,عر 8. زعلان اذكب نالخ دنع ماكقن».

 01. لطم كطقالدهر 111, م. 8.4 (ظا].) هتلرينم تمدقتو كلذب ىظحف.

 5عمقات 725524 000011 ءانطم بن 15. 002511011111, م. ال١, هز , "ثم, و مثمر 2“ءو

 بلر تح" و هزء, ]طصم ”1-ةلطتع, 111, م. هذ, ةقطاتاآعلقر 27254. ه#72ء251.و م. 92

 2, ع6 ةطوده]ه16 ةيلأ مدقت , 1 م. هأأر ناد. 81ه1ةمتقأ مكقت لامق و

 مدقتيلف صاع هاصع ناو هلوق هنمو هب هرمأ اذا !ذك ىف وأ اذكب ريمالا هبلا

 خلا ل هيمايلف ىأ ريمالا هيلا. 5ءةءدصلتس 742 عه ةملعصت ةءةدقاج لذح

 1101 اميدقت دبل! هلل كر ه7ووو2س6غ, م. "”هثر لطصم ”ا-ةلطتع ؟1

 | | كك 4 ريمالا ممل. ةنسأو.

 رف 11, 09/602024 , جم2542/284, يتم دعطقات 2 (0ه]10 همأقلتتمل عقأ 7ةاطاتقلو

 م. ابل. ب 117, 22 رممددءو520116 0071227: 18و20 , م. هز © هدوم“. 20 8ع-

 ]ةلوورت. 08. 3/50: راق دتكرت هركو ىف ريطلاو هلمع ىلع لماعلا تررقاو»
 برق 1 م:0مد16 ةلوصل عه 00 56 06060616 , ©:17171:07470/47©  75583 د

 110114 : هدعيتسا لص ءىشلا برقتسا و 4565 : كيعبلا برقتسي ىف. ندع

 272 2721277207172 50621 712©0:1 0071225214 و ]0 إل ا تس بيرق. 0-0-0 وأ 5

 ذم طلق 615 اًبيرق ناك ا البلع لزأ ملوو 72012 210: ]712©20*27 014900:1008© 

 01 1 ل

 نرق. 86 هذوماظءهأنمهو رهنلا نرق (م. "دز 10. 67هدومب». 34 ظءلةلقدعأ

 مسق 111. 826 ةيساقملا (م. دا) هوز ذه ©لهددعب“. 30 8ءافلعم. 6

 | ضر نم جراخلا ىف مامالا فظوي نأ ةهساقملا 5 أرخو
 نإ اف

 مارد ضرالا ىلع فظوي نأ خفيظولا جارخو اعبر أ 5 وأ اًرشع اردقم اب

 قر لحقت رسيئاند وأ. اللمع مداعأ مدع قلع ءممععجتودو !وءنس ة[هأةضتعتت, جم

 نم جراخلا ىنث. 5مءءلوو ةللعدو طئودعلاوه هوان ةعطاقملا جارخ هأ جارخ

 خحاسملا مساقملا ماس ةط مسقم عمل مع ةىفلأ مدي م (رلده5) , أ نصل وأ

 درمم/8م , م. كر مله ناتو 04. ه7 0و7, م. ةطذ, مكاضغملا , آطصم '!-ةلطتت

 مئاغملا طقطومأ. آ1طصم '1- قكلطلعر 111, م. 1١ مساقملا ىءاع وعر م”هوممع 07-

1 
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 هةءداممبع 951 رج هعزت058105 , ]1021 : وهو ريمالا بان مساقملا بداص

 متانغلا ماسق»
 ىسق 11, 2 600081 همن, م. اخف., 4: 11ه)44: هريص ةيسقت السق

 اًيساقز 8هءاطمال : 6720000027“, "6720010 023“

 فشق 11 , ههتادهب رذلقنأ هلا دنهه1200 007:زم07" 15 ]مطاع هلوناقد هددعأ لاما

 م. م8*, 6 ع © ةعدقن معاد مطمعم ةرادل /ةمتةلعطعءاطقتأ و 0 كفو

 هاي هللا كك 1 مرممستم ةاعم1 8 ءوانمدع 5020071200 15-607707 ]هلا رانا

 آعجنعم عوأ 200عملسس. 740:24 : ةفاظنلا ديعتي ملو هداج رذق لجيلا ل

 تءاسو هتّميه تدر 0 لاس داملاب ةهسقنت رهطي كلذ عم ناك 1
 تا 52 و ه

 فيشقو فشقو فش وهذ ريخناف رقفلا وأ سمشلا ةتحولو هشبيع قاضو هلاح

 فشق ىنعمب لحجولا 0 5 شبعلا ةنوشخ فشقلا لصاو. اللمع

 لعرتكولو ءدأ داوصتظعوألم قناته ع (ه]15 ءعءععمأا 1'ععوأمج أ نته 0ععاتتاتأ

 رم. ةءر طهور م. كل عا 702, آ]آ1, م. 515. 0 هلحسص ها عصص طمصتسعد مال ءأ

 0ومماخ, نأ طماتصل1 ءهصاغعس مانمصعمم هذؤعد0ةصخغر ؟نيتقأ10ل6 ءممدرتك طقطتأات جقاتع

 هوه, فشقلت هرم مطر ستان 12 عااتمت ةه3أ ؟ءدطأ لذ 1012121: ةفشقتلا

 دموتملل ليق مت ةفاظنلا دعاعتي 9 ىمذلا فشقتملا لصأو نيدلا ىذ ةةمعتملا

 فشقتم ئسولاو بابثلا نام عقرملاب عنقي ىذلا, 7044: دقزتملا فشقتملا

 معنتملا لضو هدسج عطلت امب ىلابي ال نمو عقرمو توقب غلبتتملا. 0

 ظمعاطم# ذم م لدا أ

 05 0 مآ. 0 0671:6204 03“ , م. نا". 1110. (قمددعب“. 30 8ع-

2 - 

 اةلومرك. كموتك طا لملتع ةللت ممدعستب هلم, كلر جب 187: ى أ تاشح

 كق نو ف !ذه ةاقلا امعلا َعَمأ لاقو ةكرشلا لخاو رزغيا عجر املق ساق عم هنبأ

 ٌفيِلُيع نك مع ىسوم يع ىلع مانلاب اوذاك ى 5 دخلا ةَربابَجلا مه «علط

0 

 كم و-2و قاليع مهل فرظتيو مهبلكايو لداعلا 0 سس 0 نالمع

 ه3 م <

 0 د ىنعي 0 ءانؤ كعب ا 0 َّ ىلفأ نرقلا 0 مهقلمعت

 معاص هللا لوسر ديع ىلع اوذوكي مل اويكنو اوثدح ز 8[هطوتعتل , رم. اثوو 6.

 ةلما1»ه ”ة-و)همس» , آم. 951, 1. 71 5.: مك نيعاصولا صاصقلا هللا لتاق
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 غلا بعكو بعو نع كفا ىنسع مهلز ةطقم ل ةلطتعم 1, م. اء, كوعمخم آر

 0 لا ل

 ردصق 11, 6. ب م.. 62 /72"207207 066210012 22072 ةمهطدنقأ , 226و7ءدعغ# ل77

 م. ث2-51.5 هتلونم ىف حب ريصق و هزثمر 8, لطصم :1-ةتطتعر الو م. احر 5 ه

 1: ظمعاطم»: عسوتع» 3 يصعاوملاتسر مع م35 تعم ةدتعت5 آنن عع تنود
 - - . 4 7 0 5 ع 000

 0016, دقح ىف ريصق (8310ط8351, م. حر 5). ح ربيعق , 1827:2125 , 5010 0"227-

 27027:01/15 , اةرببصق قلع 72. اممو 40 ل وع لا

 ىسعق 2 26 7] ىف 5و ه0 17112772712 كا 17 2767

 (رلد65) و ٠ ىلع م. ءالتمأتععر م. مار موعطو 020671712 526725541126 21712 06"27-

1110 
525 

 ىضق. | ةيضق ةععدسلمم» ظوعاطم» هنوصتق ءوأ : ه/ هش", ء1مدع ر رثهت# , كد

 مع ع726. 0مم دعمكات هععدمجلغ م. "ب تاغ ري ةكطط ظوضتأفر 1, م. 294, 11

 م. 224, 173, م. 266, 6ع.

 عطق 1 مهيلح ةتقجيلا 7و 201272 012 عع[ عيد ملعب 225 م0 ى2026 , م. 7

 ماشلا دانجا ىلع توعبلا دعم عطق 710. © /هىدى5. 30 81505521. - 7”, لع

 ماسعتطابس و 4ةدرجع52"7 رمعوم هع , م. 11, مدعصم , ةححر 8ءاقلعهعغ يو م. عر 2, هطق

 1. نيعطقتم و 56[. هنعو م. نيو 5 هباكصإ دنع عطقت نكنقوو 205 53 2
5 

 254, 5 ركاسعلا منع تعطقنت لقو.  ةعيل 5, 5. 301. 76281 معطق ةءمكد 6-

 2:11 07122212172 672 هلةوهنم , دع هل عم 5ءرجهت “ههنا , م. اطر آكةكتكأو م. ذاك.

 7/6144: نارجهلا ةعيطقلا , 4545 : كيخا ةعيطق رّذحأو ةئطاقو هاخأ عطق.

 ل11: ع64/:: هتروكه ةعيطق فيدصلا نعلتقو. 128011101: 2074-.

 لعق 11 5ءدكات 7269/ءدعن# ءمطقأتانتأاتا كتل نعو م. نمر ل565 : نح 3ع

 للفق 117, 7602 3ه552غ, 02722586 , م. طا. , طك (لك. اطما). 11 ةصمهلطقست

 000. 1070, © 19 +. مهيحاص مهلقفأو مهلزاتم ىلا كّتِكلا َلَقَق 710. 655.

 د0 ظءاذ0ةهر١.1 2710144: مهعجرأ مهتعبم نع موقلا لفقا».

 مق يق و م. "ةن*ر 1 ةلصع لمطأم ضلع هوما عدنغ 504 ةخيق رو 560 16ءان6-

 معصم (0001أ5 معك ماعدقمت 01827ع مهمه 355 كانصت , نا13 ةدعصم]ت مععطتتأق-

 ةنمصزو 11( ععهراتطل ب عا م مكمد ععاتال1

 عم. ىرتمكلا عمت م. مو رجع 5 6 7/2017 2م سمعا ]1013 -
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 21: ناجندابلا عمق هنمو اهتقالع لوح اهب قتلي ام ةرسبلا عمق: 41:

 اهنقالع لوح امهوكنو ةرسبلاو ةرمتلا ليقساب قرتلا ام. ظ[ادسمهللو طمع ةءمقات

 هدأ عوم5» ةعمقات تدرك 0262/2 طقطعأ مادتكهل عد عاَمشأ
 ك5 6م

 عنق. عنقمو 20[ 010 0:11:85 00111701085 ©55© ز201658 و, م. 6و م36. و

 1[هطمص20و م. "ه2. 2

 انق. ىَنَق /هم1عر هنصو. رمهفع., م. اع, دلل 710. طوقز , 4ققعل., آآ1
| 

 دوق 1. ©0تمصت006 ءرم]1ءدصلسمب هلأ مسهب تاق (م. ابا) لمعاتت كانمده ذص ؟

 قاس. - 11, 0 0ء72 ه7" ءمهب## , م. ؟ثةو و ةءمزؤ ©7055. 4 860140وهرل. س ةَداَيقو

 02972 1هن5 7206 , م. مث, 6, 21و ةط]0. داتط فرع. 820هءاطم#: 0

 1726111 .7 ,١

 لوق 1 ةدعمم زلهمد ةزوصأ86د5 4 هلكت (ة[هطوضتلر م. ءءء 3

 7/014/). 5ذء كلذ ىف كيلولا اهل لاقف, 0[3طةم34, م. !9/, 10, هل تلق
 كلذ ىغو آطص ظوتاتامر 111, م. 17, نت00 عام ؟ةةئالاتتل ع 720 رتك 065 7-

 227656712101405 تب 6ع نوم. 1هقولجم م. 159 كلذ ىف هذ ليق. قلد ءدوص-»

 ماه آطصسم ”ل-ةنطتع, 1و م. لوعسأ, 11, م. نادر 10. 10عمص ةزوصتظ ءةغ ذصمأ»

 هل ليق م. ه2: 7140814: ديطاخ هل لاقز هه. ب 0 01014 , 002 6-

 ظنا رفاق , 002011 (دقتعا .ك/6ه114) , م. )"5 , اة. ىاورالا خسانتب , لا“ ا”

 مو. ممزعع 1طقةلتطأ, كع/4/و م. “0 عامسلاب 0 سانلا ناكر 22252-

 06017 560108721260+ ل 56مل, 027220و م. )ا. ر ا|"'د. 110. 67هد5. 4
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 مود 1, 500. نع د 6110021 , 0512484, رم. 1 ماسيإأ خ.ةالت هنع موقلا ماقو

 رمو» 15 0865 هل تم ءيربما#_دممتدكءت 7024. 1 هنحللام ةللف ةعصقات طظمعاطمت

 نع ماقر 80و“ 16 5005. 0 ه6 , اهفنع تماق ىنلا ا 12.11.

 1١1 نينس ثالث كلذ ىذو مو“ 275 هبد:205 ه0 000هيمه1 ل5 لكااقأو م. 1 .

 ماس. لبيخلا وقر هو5©:05071 , م. فر 4 9 1. - آعدتعم 300ةأ135 70ءوض

 مي معانمعرم صفا عتعاتمصعسم ؟عدجطأ. طلعتامسم 1عتااتع هرماب ميقلا و 2.01

 865 11ه 7205هو م. هو 8 ه 1. ح موقأ هت ةلوصأ 8 ءوالمصع 6911593117583 2. ناب" .

 ىوق 11 اغلا و هم»7165 275 1هدعنا 72212165, م. اظبار هكحر كطصم '!-ةلطلتتو

 الز م 1ةأز لش ىوقن ى؟ هبممسنل ةجان0ل 1]0ةهتسصلر 815, 82, 1. 105 ؟. بعنو

 را < هحأ الل م١ 0م
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 مهتكلساب أووقتو مهمايخ مذوفلا 6 م55. 30 86180وهر1, ع ا, ع. ب 8.

 ىلع دلاعو هرجع ه1201:5 2014 5251١6" ت72 عمله ر م. "ملخر 4, 3وعاتتب 11

 م. ؟در تل. 001. امأكد ددط عفم»

 ربك 117, همو” 78«1غ. م. اظ|١٠ 110. 6 لهدو5. 34 8ء]قلدمدن. ح 7. ابكت

 16 رباكت ا ريكتسا و 101824 ءابيربك اذ ناك. 106 7620 ءايربك ممص 2 ات

 5177[ ةهير 560 0030 0[ادع 720521[ هن5 و هدممء]]ءبنغةم دار هلع يتميتع طقعع ؟عرطو

 طقطعمأ ةلعمت 8 ءةغلمصعمم لتمآذ ءعمت. 821ءااتت دكتملا هللا (للدهك) ءأ أع ربكتلا

 مووذأ ىلعو م. هاذو لع ممطأتلل ةستصت 2 كل

 سبك 1 نال-ذ راد موقلا داوصأل هول 5216240 277 ةاعر» ملل 272 001711 0

 هةعرم سو" (11014/).  كذع م. "عم مسهلزانم مهيلع سبك (ة. مكجاح).

 كنصع («ه11. نالف ىلع لخد) 10213556 هداه هدأ ههماطتعءاتم أوسبكو مهيلع اوسيبك

 1. ©«. اومكذقا (مكم5). 1 تل عدتق ةممعالهطتع ةط 301م2: ىلع سيك

 كش ءىشلا. 180ءاطم1 : 577:2767:076© ىلع سبك.

 فتك 11 - 12), ةغلابملل ندكش (340844) و م. هءأ* , ه1 هده 416 طخ
 مهقولسص ؟. م. ه0. ال[لجعص.ر 11و م. ل هور 88, لاو 111, م. اطول ر ظل ظمل

 مسمر عقمر ه0. 11ءانءطع», 1و م. 136, 51, م. 29. 3ممصلعا كت ءطقنأ ذص 5

 00ء6م4 فك 06 ت20, فتك 6 ماستطاتك 20 طتطوت (ىب ا ميفتك 5 كا

 نيفتكم مهبو اًنوتكم).

 ترك 1111 دءدقات هنا” هسن# 18020, .هغاورت081 همآ ه7ةوت120 طماط [ةطخاتنح

 تاتطص لو 560 0006 536م6 ءانطح ب 1. همطقأزاتلأ ات, م. | , ل0, هر 3ع

 01م ءدق., آآ1, م. اكو مدعص., ل2 عتمة دهر م. عثر 5, 1طققلتطاو كه14زو م اثوب

 10, تطأ سقلع هباوذ رثكي ملفو 1. هب اوترتكي ملف. 310هاهنتن4#: اذهب ثرنكي ال

 هيلابد الو هب ًابعب ال ىل رمالاو لدعاتنو 111, م.ا11, 22. ظدوسصسماو ءمصقألاتع-

 مصتق ءادصص ل طقطوسأا ك2, 1, م. 112, 1 تطأ رمدلل لابسا ءاقلأ ككل

 مو هب لافتحالاو هل ثارتكالا , طزدسطمتت هدط نام: مل ىلا منام ا

 هل ثرتكأ نا 1كدسدلطفصت, 004. 1070, 5. 103 ». ملو رمالا !ذهل ثقرتكا ام

 ١" لبا ملو هلابك هيا محلا هيرو ن2) علو مخ :لفخلا !مماطم» لطم
 ثارنكا ربخب 0 16/14 4. :

 خرك 1, 6016ي126 , ةةءدصلسسم 1651 ءموضدمطمد ؟هطاتس قعدت ةثعاسص معمم
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 دعو صمط اقطكاتمت 06 ةعضاتت, 560 نتمواتع 06 مععماع ءعأ 0ع طمصتستطاتق ج0طتع

 طعاست 510. رم. ؟01, لوعاتأاو 19, م. )هل. 18 6

 سوك٠ ا ىرممد م , ءادخ ةاطصممطتأاتت" طهل]8[115و م. ك1

 مرد 0 ا صمد هدمصتامم ؟عءام 2 »0طل5 ءءماتعدتكتمم ءةأ ذه

 67م5. ه0 ظلسأمأ. ظكلوصتظ ءدأ عدتسص هدم يب (8عرتساطسصع) ءأ عا ةوتصم-

 113101112 15 لود آلز ةنتطمست م: لؤغلا ل وهو ةماركلا هيلا لمح لاقيو

 ْفْرعَي ملف ةيدايلا ىف هدنع ل [معزو 4 6 7هعو. 20 101151 1ةت0ةأز5

 3006 آطصم ”ل-ةلطتعر آآو م. اذ هأ لوعاتل, 11, م.انك., 8 تيقا ام ةماركلا كلو

 تصخش !ذأ ءابكلا و. [انسع ؟ءرطاتس رك 51 م2126316 70522120 12667" ه18  ءدت-

 هرجأ1ا و 58 1 مارك 1. ©. ه6 0011 نلسع هرجت05 ه1. الاعلانات

 همركأو هلوسنأ و 2. امو 5 ءأ 1م13556 م. "و 5 د ظ , 11هطوتتتق4و م. كر 4

 كوعتأر 11, » «كءر 10 ةماركلو هلازناب عيبولا رمأوو 111, م. لم, 11. 1271ج

 طقطعأ تدم 072 2010772 0684 , (هلطتك 27252 عدنعت72 17221[ 228010772 ,

 111م هةاهع تهلك عننأمع ددتالدةنع عمنا هللة اسعر ندم معاتك ءئاتطأ ءاك

 طمع 1060 7[ 077258 : اميرك عرولا اريك كر كك 5 رد مأر ٍك دالواب ىنذا مركأو

 ا 1 د مارك انا 1م © هدوم," خه 30 101151 ل وأو 0110

 ةاوصتط ءوأ هلمد2077. 110 ع ةعمقاتب هععاتاا11 رم. ث1*, ايادعو تاماركو زداوج و ان

 اطدم "ل ةنطتع طقطوا فحتو. ب آم مهنطأو م.م, 6 ه 1. ةمارك ىلع امهب راسي

 هزعم1 8 ءداتمصع ةماتأؤ هععاتتتأتأا. 1ءعاعصلسسم عدا » نتقفأ طمصضم#ل5 ءهولتكف.ا” 1

 هز عصمت ءداتمدصع هلم ؟0ءةطانلل ماركو 113 710عأاجا“ ان5ا15 ؟عرمطأ ةمراك 5

 001:0. 00021 درجج 717" ةمدغ5. 3021, ]آو م. 32 0 لجر هل ىتْعَأ

 0 اهمرح ىذلا ن نأ لاقف 5 اهب مراكأ الثا لاق ا مرح هللا نأ لاقف رمح

 خمراكملا' اهعبق ىوريو "هكّطبلا ىف اهْنس لاق اهب عتصأ امف لاق ا مراكب ل

 زيزعلا كبع نب رمع ىف 6 لاق كبيناكيو هل ديك نأ
 1 مه ام 6 ت0 هس 87 2

 ئفاكم ىل. ل5: 000 5 كي دفاا امد 00

 ةرك٠ لووك ةدعواسدأمدع داوصتظ ءوأ 720/عود/ 20, 372/702, 700د2© و م. اب, 43

 1 ابو اثموا مه. لع تبر تول“ هزثنو معو ؟مجطتق صم ؟مثو 6 5 1. ل1طص
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 1ذ1

 زةيمللهصر 111, م. ل. طقطوا هقوركم ىف ىفاجو ىلام نقفنال , ةطسم 1-4
 ههوركم غالبا ىتحز 27ه ة5ه و م. 7, 4. 1710. ممم © 7ه55. 20 861 205ه1

 ظ8وعاطم# : 7261/23“.

 ىرك 1. 105ه ظعزلو ء ظمووراهجتتل 1هدتعم ءالظعوتعو ةلومتظ ءةننمدم 0044 ؟ةن-
 26 5 ن2

 طاتصس انيك ىَرْكَي تت رك نقلا هكلاتك ةدذع ندقس ؟عاتطانس 5 وركب تورك 1

 ويتم4ل مدعاتمج ءتلمو ةوأ ةاتعامرتك لك 7مم52 , لانأ تطاتك م625ماعاتع 0ع 0ع

 رعرتطم ةعجتغ, انغ لدصم هطووممةحتأ دلع 00ءاننك 4 ءلزغ. ظل. طزدسطقعتا طقطعأ
 د - >2 د >0 39 نم ء 520-

 اهتيوط رمبلا تورك ىناييِشلا لاق ةتيقذو ةهقعسوو هترفح ىأ ب رهنلا تييرك ٠

 2ةصفط طم ءطقتلت , 4كك05 : راهثألا ىركو رابألا ى يطب ريمألا 5 هقوقحح رهمْلا كتير

 ها 782غ, آ]آ1. م. 595 ]>3 0 2 حلا سابق روبقلا ى 2 ىركلا
0 

 نم 8 ةرفكالاو ثركأ نم ةرك لاك اهقوقح اذأ رك ضرالا ترك نم وك أ

 )0 اك ىراخل ءاللا ليجال ىا) اًكيش مهل ةنوركي 1 هوتا راصنالا ةنمو ثق

 راصنالاب اًبَحَْرَم راصتالاب اًبحرم لاق مقار املف. آله همودو 1/0444 نط ارك 16-

 عالنت: ركشلاب اهاوط ردبلاو اهرفح 06 ورك اهوركي ضرالا اوك ((36 ؟130-

 ندع ذه 2150 كداهصأ) ءأ كانط ىرك: رفح _ (ئثاي) رك رهنلا ىركي لجرلا 0

 لد ىزرطملا م .دكو رفكلا فالخب رهنلاب د ىرَكْلا ليق ةديدج ةرفح هيف

 فداوتلا ىلع. ةردل 31ه6ةتتأ ةانأع0> هدأ ةترغح ايرك رهخلا تيركر 131 10[0-

 ودع ذص 71 ع5ل7. ظدعسوأد ةاتطأ 2.٠ ]ةءد ك1 "جعار م. اة.. ةطصم :طا- ةنطتص

 117 0 طفطءا اره ىرتكأ الو. آه 15ه 70:41 ا 10752 170 رجش

 هز وصلا قصات 6011112-07 7" ه7728 5. 72و دةقنت72 ر  ءأع 1002] هلةقؤهمآ., 1و م. 7

 حصص. 98 أ لوعمغر 111, م. ةكذر 19, تطأ هص]ممصاتطأات ردو © رجكاش»

 رسك ]1 جارضلا ان 000 جارخلا رسكذا. طظدوسصوألد 0هأأ5 ذص 005

 ه0 186150554, 2006 رم. *ر ؟كدر آططم ”1- ةطاط1, 111 م: امو ثنا. 1 "(ب

 0 0 ل 272 ةمص و م. اذان و "هاف و بر 7” ةو 0000 رسكذأ ب

 م, ضصرس, هنأ ر ةبييز 8مءاطمال : 572597“ 16 606207“ و 066017 0و 7“, زل[ 411:2“ 1078© و

 عم«مويوومت». 110. 67مد5. ه0 8ءاقلقوتت , ءأ ءآ ذم اعتتعم روسكم 6[ رسكنم

 ([كطدم 1١ نطلع, ؟", م. كنز.

 عربسك 1 مكرابدا حبوسلا عسكت مكب تاكو وويم#5 005 لت: 208060 لاح

 987/5 و م. اءكآو 5

 000000 هاهم 8 ءةاتمسع رجه7/2 , م.1118 5 ه 71910. 12027, 055
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 065 72015 هدرج. © مم"! ع. 04ةسم5 0ع هم هطعر م. 185 5ع. ءا ءآ. لدقطت د

 7571: 7052:76:72, م.

 فسشسك ,1١ 56 0 ه1ةهدتنا ةذكع 01 ءءادند لثاقأو م. م, 2. - 11]1, هءددقأو

 و: 06 لمهعر 67م55. 20 '1طققلتطأ.

 ىفك. اك 2007:624ه5 , 50717” و م. ظيا* , مدعص. , 1ةاقلططتلر م. |.

 12 , ةطدم :1-ةلطتم 71, م. زر 1, ةطص 8ةاطاهر 11, م. 301 ال ةياقك هيف
 اهل ءافكر 27 هعنعقا هنو 7مل"ة4+ دعمك نجما. (ن[. لع هلومتط ءدالمصع مطاعم

 10605 فاكو و27, 71 23ه 07:0, م. 124 ةءوي, 0ع لوط جرو 030 1طققم-

 1111: كك 2 م 5 21 001 تاعك ا لّويتلا و ني تانللا تيل

 15-7201 5 001:08"67 , 001:1: عنا خه ( < نوصتلا).

 بلك 1 ه6 5 ةذوما 8 ءوطأ 0020505 ركااغ# تهتك (120 ءاطمال: 0867227 عزا" هم

 عضم) , ونيتمل ةءءاتصلنتصم هاصتمصعمب ةعقطاتس ظغر يتقص0م ءة2ط عمل 173

 ءهلتلعتغ 610. ه. ع. /هقع, 11, م. 409. 11516 1ءراهج ؟ءعتطو

 سانلا لكأ دوت ىعراتأ همادتاعامنك لماقأ طرمبة رانا ءقلور 1. همد::عادن5 لاقلقأ

 مهم ةممعتوم هموم. طلتمع اهممتعع لع ةمكمتتمطتلل ةكتلتأقلع انكاتتم هات

 زص ءلعسلم (عيش الب اًريتك لسكأ) ذم طاطود00 (شطع) , ذه هلثلثك عطاتق (ٌةيز

 جلا هيلعو عمط هيفو بلكلا صرح هيلع صرح رمالا ىلع 7/040, ه5. 119-
 ماما, م. هن*ع). 8وزصلع 19 تأ دوص. عمط (ن. ؟.) ةذومتظعدا 5602/2055 زقاقأو

 ا رك دك دا 4 ك7 ل ير يك 1ع عمط. الأ 20, 6

 ىدعر 70550105 53 طموألو ذص ءمهظصتامل , م. تأثر 5 2 ., انطأ مهبالكتسأ ,

 ه6 ةطمم ”[-ةنطط, ؟11, م. بكر تطأ مهيلك ءدكاهأ. 1[هصملطقستأو 000. 1070و
 5 2 5 ل 00

 ؟ 91 ؟. بالكتسا هرصمصو دحانصت 01611 ؟؟2طورطاتس صرخ, عشج حامط , رش ا

 عملط» 1

 فلك 75١1 116 لك 6 كانم]. ةعع.ر م. حر مهعط., 51 !1عالم (00-

 لز عزو طمطق قأ.

 ملك. مالك, ه700ههلغ6 , م. ا* (مالك امهنيب عمقو), امك (اهلوا برحلا ناو
 مالك ٠)

 نك. ةنكلا لذدل. مدو ةنجلاو م. ا, 3

 فنك 0500 طزعنأ د]-ال[دم باتت خلا اذنه 0ك ةارمال 11111 امو
 مس

 000175545 51077200 72867" عر, عدم 010 ععامو م. 7و كا روع نع
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 لأ رعب ان / ع
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 و ٍماوَح قككقك ١ تاعئاظ ىنأ هللا ملع ام ةعيبر ىبأ نب (4دذد). 51ج 86غ

 ناسنالا فتك ةونتسلاتس 4 ردصلاو نادكضعلا ىأ ةنضح و 560 8لمعغ 35

 مدا عمعدلسسم هدأ 11عطعدتعاسم هيد ةءعدقات 8262226 265125, 1710. (ءوءمتلتق ر

 2776560200205, 1, م. 691

 نوك 1, هةد8/ , د5ههجو51 65 ركثاقغ , م. ةحر 5 ها 4م. 30 ط1. ةكتع معا»

 ذلصعأ نينم0 ]1ععلطت# اص همعتو ل1101:14: هبيلح هاعدلا ىف ضيغبلل برعم لوقتو

 ددوم نك هيا نونكي, كركتا الو _فلخ الإ ا نوكت الو ناك الإ. 280 نوكتر

 ونتنم0 طقع ةلوصتظ ءداتمصع (5ع 1 طعدت نم 30031312, م0516 0003 0ذ-

 ععطوأاتا ناكتسأ و 30عموتع طقعع 1مرصتت]ا3 تمم ةطلقأا عا 13213 هنأ 00053, ا

 مانعا1م ةصفصتعمم ة]110ءاتأغ3, 016ع2ع م0556أ تملا هلو شمل هلا 1616

 ككيو نكات موأات1. ظدعمم]د 710. ةمان0 آكهدءيدتاعم , 0077و. , م. 14 ءا 16.

 معوقات 77هعدعبنك همة, 06و24 , طقطعأ طب ةع ام 2. 5", 4 8 5 هاريخاف

 نيلجرلا ناكمبرو لاو 5, 810طة2230. م. الدر 1 ةناكم دقيلعاف , آطصم :!- خلطت

 111, م. ".9 (1. ه. رحبلا فايسا) فايسالاب هناكمب ربَخَأ» 180065 ةمددت ناتم-

 ىننع هععات711 5. وك )12 شلل ل نينموملا 5 كذع ةنونيكلا نم لقا,

 تطأ اطصم ”1- غطت عغ [طصع اكطما لنص طقطءعدأ ماقملا نم للقا. طعدتعم مونكم

 200عمله ءدأ 10ءاتالم 1مععتعط5 ناك ام هي انكاكر 010010 72000 5 75 ]ره

 ةءهغ, م. ثا“, نغ ايلاج ناك ام هللا ءاضق ىلع ايلاج (27ه#هىه رم م. ا".)

 ©: اوغلب ام اًغلاب (آطص طزمطدتعر م. "نى, 14). آكنصع ناك نم اًنئاك, ون ة5-

 01045 و 01/261701, اك اه [نتاك# 61 كرناك اما ةنكاكر 01800020 , 0107264 و

 ص. عع 29.6, 010622230, م. ا ةصطص. ©, لوعاتكو 1و م. ةاكو اناث لو ]11و م.

 4, 'ظطقةلتطأ و 0267و م. ا”ءر ]ط٠طص 8ة([313, آو م. 87, 11و م. 89, 17, م. 53و

 [كموعودماعم , 0/7 6ى1., م. 128, 2, 8101200هقأ, 215. ظوتم].و م. 65: ىبنال

 اوناك ام اًنئاك دعزلا لما ىلا ليماو ئكسنلا لعا ٌبحا لجرو 0:
 0167عمج2 ن2. 0 ملعد6 ةخنكاك للءلالتت' 1100136 تناك ام ةاجأك و 016018564 ه7: -

 رمم7, 1ةاهلعطتتر م. ني, 12. ب كتاكمر ءاائرانعو من0 كناكم فق ه. كعشقا

 در ةزومل 8 عدأ 1لعمص 1عتع ينتم0 كدسدور (ك“ م. ابا", 6 كتص ةمط. ©) ر 2. طمع 8"ة:
32 731 

 17077265« را م. امر انآ. 56[. - ةمتاكم , 06 اعممماتعر 277260, م. ط١, ب
 23 3 م هاك 2

 4505 هانط كصق: ةناكم هدالتق هدصقنتو مدصقاذ لكل لط©طصم '1-ةغطأتو ع! , 0

1 
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 5.  ةردل هتصلممط آالو م. "هدو 5 5 1 اًناكم هءءنمستأ 51 ج01 06 اقنأ 6#

 َلِيبْق»
 لكبك٠ 50 2229726 , م. ©. 67055. 0 61م0

 كيم. قلبت عوأ 15 مدصصاتق ناتأ (ةلانعم ةممعا] هكدا ريعان #؟ر ءا 2” (ما.

 قود معو 1 0 ن6 5006هيو م. ١1١ دويمللا ىلع كم ىلا ب ىشم و

 د1 هان 2877059072 , م. "81 ملاظملا 5 دوبللا ىلع سلج نوماملا نأ مق.

 لص ةرحسل ةطصم ”ا- هلطتع هل-1هلطا ةدهلعأ 31ةصسصم فودعلا ىلع دكعقتو

 ملاظملا دودو و 2. م2, م62. ديل ىف فلو 66

 سيل 1111, ه. ب د. , 1لعمد داوصت8ء8هغ 0000 هب يسلك (7]1002 1 7077

 دعمت. 18069, آ1, م. 164) أ هل معصم 6*7 2727/2 6ه1:5 هى5أر هم 5©

 هجم رجس , 762 207120 ءرج» ركق# , م. 115 ةلاعطتس ءةةعططمأ انت 32100 12023,

 هقؤهعما., آو, م. 166, همص. 45 أ اةطاطتس اص تلده م7, 1 م.اا“ر 4, ذطأ

 ععرم 30 ةاتئدسص 1ءدنع ةاوصتل ءهاتمصعمت 11ةطقلأو انأ ىب ل 2. ثمر ونان3922 عن.

 ]مدر ذو 67055. 60016 معا 227:61207© 2076 ءطمودع تال“ 1هوه1عآ]ج 012 72* ©

 22021 06 07021. مهده5 : نيبلكو هبا سسبتلاو اذنك لمع سدو كره كل

 مالا طااخ 6 رمالاب طءرانخاإ ل ا , 501721710525 272 26512106 و ©. +

 - ل ريخك 0100 1دور13ع طصتصتتك 76016 76111

 ىننل مل ءدمطمصتعع مهم ةريبكلا ةيهادلا , م. محز 11هر1ه جر 27 هدنعو“-

 7 1 201525 2. 15و م. 2288و 2. 55و 22072056 و 0. اأو 295: 7

 11ه م. 1.

 حل 111. 7/2725 00:15 ه2 هلع: همآدز7 2097١ ع هدأ 27:0 ودةهطتاتامأف , 18*27 ى

 هعو"ىدمينلم5 , 300 طمدتعم ءناأ 200عصلتتس ز 510. 1ةدلعو ةانط روشرو نقش ةأ

 فنشر 66 هل. 131:1, م. ©. ظدعصمل]و ةانصغ م. "م2, 4 هذ ب1 ثدحي «(

 هتعزانم ىع الضف هتظحالمب هسقن كح.

 سل ناحل نالف ناسسسل ىلع دد0 707:2: ه2 ءنلقدندر, 06 ممةطسقأع

 ةانزز 00 1-3 ب 0 دللعاتزاتك 1ه]ل56 ععاتص]ءعااتعر م. )88 هك ةسص

 ء, ]طصم ل-ةنطتعو آ1ر, م. ؟ءل“*", 8دتتعتو ص. 8ث, 9, لع ةهل1 ءماقام13 م. اهو

 هنن م. مبا ل6 ةةستلتم مكصعتمأو لنعأأاتتت كل ام هذاسل ىلعو ةهنع بنتكيو.



 ه7 .ك-ك 1 قطر ازهار 4

 ا
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 آطل أ ىضطل ها ىطل 1 (06 يت0و056 71) , 560. ضرالاب 4 3501.5 46-

 27:ء55015 , /1:7:2125 راثاق# , ع. ع. لوعمخو آ1. م. "ا ءر 6 5 تكاذش حوش وبق

 ضرالاب ىطال ميظع : 01204251[3, 315. 86201. م. 41 ىلع اهنم فقوملاو

 ىطالتم ليج دكنع ةكايص (ح لوعتغ, 111, م. 3*1. 18) ءغ مقطللم م05

 ةيطال هبرقب لابج ىلعو , م. 45 نع ىقشكا هما اي تللقف ةشئاع ىلع تلخد

 ةيطال الو ةفرشم ال روبق ةثالث نع ىل تفشكف هيبحاصو معلص هللا لوسر ربق

 ءارمكلا ةصرعلا ءاكطيب ةحوطسم , م. 84 زم 806 خيطال ف وأ 5 ل3 اك
 2 50ه

 م. 21, 10 ةّمطال اهتويبو : د45 ىطاأل فقس. (©135]60 16ء212م:دص لجولا .ىطل

 ضرالاب قزل ىأ 26016 761116 مع رج20722125 64 077550 ©0770: رقعة , 564

 دمص معددتسأ ؟ءععطوص طمع ةعدفات مملطت هءءدعصتدء). لمع ختطال ةيسنلق هأ

 خمطال 6 أ نيمموتع هسا ءلاع» ةعمطال و 72725 820772125 , م. هءر آلطص

 كطملاةءؤم و م. 526, م. اءثار ةطصم ':ا-ةفنطتع, 11, م. 201: لدهوع ذه +.: سلقتو

 سارلاب طلق ةريغص ةوَسْنْلَك ىو ةئطاللاب : 6 ص ؟. مك كلا ىلع متعاو
 د هد

 الا ةمعلا نسكت ال لوقتو هرادقم ىلع سارلاب ةّمطاللا ةسنيلقلا هذه ىعو

 همكلا ىلع : 30144: هلعجي ليدنم ئراصنلا نم عاملا: نش ا

 تاسيطال ج ةوسنلقلا قوف مهسوربلكا. 1261جوتتول : 4 20: ن6. (ن.

 10027, 00 065 72045 ءدرج. ءآ 12011. هءا.ر م. 64 ةططم

 فت 17 . 11عز 111, 11 226غ مة دلع طك ءطقتأر 4565: تفطلاو و لوقلا ىف ذ دل فظل

 اًقيطت ا لاثبا اذإإ ةلعسملا 5 ال1 م. ]81و 5 , 56ل اجلا ع ل

 4 م 1 147 طا 4 لاوس لجيلا فطلا 1. ©«. نادك 0 هتسح
 ب 2

 فطلتو , ”هوممس## ناهج:0ع ( 1160/14 أ آآظةهتتتأو م. اذ). - "؟7ءرطاتس ىلا 1

 ؟500ع فيطلتسا), ه. ةءع. م. , هزودمتنظ ءدأ ءاتنقصت ©«0 5ع ه0 زةل5524

 12و عرت> مكلصءعوو , /62041"801207 62/2 , م. !احو ةءءز ه5 : ةتقطلتساو هتفطلاو

 كينج هتقصلاو ىكنم تبرد اذا. 11133 06 موطاتد دبنجاب دقصلا (,71014/) 6. ع

 ذم طمع ؟ءعرود (مىدم5) , دطأ ةاوصتظ عه 6662711 ©5672:

 آم 6 هوومب260 30 10151 ؟ءءاتساتق دفطلاو م. هر 1 معا 16772023716“ 6

 م3 ىبتغت 1 هيا 2 -رإ م 0

 2 بطش ركز رخلا ءادر نودو ىعطير ن

 عم»م7206 ©76/2072 ث يتع] نات انه , ن0 ةعطقات 2111612 05أ7ا01 5016أ ءاتظل بنر
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 هدم د 3ذ>

 ل545: ةلماعملا ىف اً اقف رو دوم هني اذا هب ا انأ. هاتان 1جتااتات 761111-

 1 مدن ةوددغا مق سكن فو: اميز (ةيلا ١ ىدضأو نش ل

 عطنا 8-5 مكو ةقاطلاو هقكذ عكا امو اًفاَصْلأو 11/0/44: ١ذكب اًنالخ فلا

 فّللا مسالاو كرو ةمركأ. 0-5 مآ فاضل, 0011212 , م. مهو 6 , هة76-

 02معو م. "بحر تان. 1710. ©67مد5د. 30 85عام 0كهدنأ

 بعل 111, 0. 360. م.و 761700101825 1215214 تقل712 6120200 , م. اء, 6: ؟ ةععم

 مر اب 1.0 267 7001072 0ةدعن1 ه2 6102 , ]000115 951 ه120120 تت" و 6 ت18024:6772 و

 م. معو دطأ ططص 3[ةفامةتطر م. عة. عا آطصم ”1- خلطت طقطعسأ ةهرص. ةبعادب.

 8معاطم» : يمتععت», طةلتصس عت“

 نعل ا 72071 م] 2 ع05 , م. 7 .  هد05 : فاكر اقاكلإ نكت الو 71740711 :

 نعللا لعاق ناعللا.
2 3 
 كل 11 اضعد مهضعب 2720:7115 601156716111: , م. 111. هدهد : اوفاصت اهو 1 0

 مهانقتالو ردا ىتح ه: كتوناسع فتلا اذا هقالف دّيصلا ىلع 0 تك

 هيلجر 2 هلعجو هيلع. زوما 8ءدغ ةدتاعس 1 لا 00100 فقلت ,

 60118192 0010170 10519772 ءأ 5ع 00مد1] 2 عوت» 272 ]10058612 طم 01 فال

 ممم. ةعأ. 5621 فل دود 10:6201, مععاتصت7015عسكلنو م. 1 روسك ناك

 ةفل نيرشعو انالت *مامعلا. 001. 8مءاطم»: هرم”. اللمع هداه هذا ةلوصتظ ءةأنم

 طماتومسم رممن«. 7/هل2/: مهو ةماعلا مالك نم هذهو ةمامعلاو ةرملا ةقللا

 اهب متنعأ ىأ ةقللا فل نولوقي. 80ءاطما:

 ىسقمل 1111, هسءعرت## 1عامصم ذص كورمعمو م. 1. 7/0121 : ءىشلا ىقدلا

 5 طلعتغر م. ثم, ع( اثر ةطلمالمط ٠ص ظةطتع » لمءاهدتقانمل ةله1ك1501-

 ةدسصحع دمع ءممجعضامس , نطاوتع 71066 الآذمصاتسم ىمادتبا ءاضيب :خكتال اني

 ل امرك اهب.” ]1م طلح تاعاتس ةدكقال ولأ م1383[1360163 5 اَذِي هن زلعس

 ةلعدتظ عا نتم4 ةرعاط , هص دلغ 20 ءءاتصتس دلوصتقءدصسف كرج/ءت:0206 , هتاف ةكح

 طعصمتع معومعم. آراععرع ط5 هزراطما زان0مع76 ءاضيب ةكتال ءا 5ان12616 0

 خكتال ءاضبب, هه80 هاله ر مدطاتءأأ0 مثال دانصأم ةزعجمت ءدانممع 6]20ءانكأ

 طول. طاوللا (م.).) ذص ]1و1غم 0عقوإ, نأ نتمودع ةطاوللا نحس 10ص

 طقطوأ 11021



/ 

 2ك ار

1 
 2ك 0ك

 نلكح رع راما عم / /
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 ام مرنم ىم 06 مهغلمصع مدةعلتاتك دصتعطلتتسم نكاتعمةتخر هذأعطللأ 102, 4ن-

 ةهمل.و 111, م. 94, هل. م. 112 ةصصن ظسوعصمات» 200م م.“ 11. اطذؤ,ر 2, تطأ

 ةطصم ”ل-ةخنطتع, ؟ , م. هل“, 8 5 1. 6 طقطعأ طأو 50 مل“. 5و نطأ ؟عممدع

 اهل مو نمل و 71:0. ههمآ., "مقر 15. آكص طلتك 10عأ5 هدصصتطاتك عوأ مدنمص. ةءقغ

 3 هر“, 14 وه ام اولاقذ عدا مدمس. ماعم. هلع مددلاتس م0 نم. [ععاتت

 ءداص هدأ اهب ةتاغسص ىنعو نمب لقعي ىم تاذ نع ماهفتتسالا. قا ةرانمح ةدعسصع

 ماض هوؤ 010طة2224 , م. "ثور 17. 0طوورو مطعممتس م. 3 ل ىخ اهذ

 بجاكلا جوخ لخد , هنودن 2776 272470267061 و 0711712 ©2227:67 ل 0122101“.
 7 دهب د

 نا (دتتوم) ةةنووم هاقكو 2. صبور 1و 7و“ 72667” هيل عقل هال

 1ظمعاطما : ةنانوم انيفتكا , جميع دود: د 05ه هددن5 0ع 66 50272, 0128 5

 هو © هرجع" و6 17ه رمع2726. ظعععمأ ماطققختم ءءاعطتسم 201155182320 01013 م056

 د نيدقع هطووررةجتغ 11ةلمعطعم# دع ةصسصمأ. 34 11-21ةلعلعقتل , 1, م. هده عا آي

 م11 (8ء»ةءاراع هع» 1[. ةةعارد. ©ءع. 01ه“ 72 د ءعبمدع]. 1561, ط1 م. 2 ,

 ءعد

 1868, 535, م. 280) مدلسمو 2666553111101 51 7869506316 10112311 ةذومر 3

 زم ©67ه55. 20 8عء]1305هر1 اعصعرتع عععرأ. 8ءلملع معمم ولعم ءاقعتعولمو هط-

 1هيدعصسلسست عوار تطأ طسزدص ةمرحصقع ءىدلكاعماتمسم 200هطلادأ. ةطعوتادم ذص 110-
 امل علا ددءةد دمءّعد

 111: نوم حج خفيفخ هتذوم تريم رعاشلا لاق هارد ىف ا هدوملاو

 عا ةنط نوم ةءمصمعا ذطت ة ا لنص لدهد طقطعأ تناقو ومو 2 وم كبي

 خلا انربمأ هلوق وكان ىف وم عهمج وو ا آه ]1عدجاعأ5 ناتقع كمدكاتأ 31
00 

 اكل ا 0 نوم» نووم وننمعدأ٠51. ةسعام» 71101112 اههح
 هك ود

 ؟ةانطط 0834 تاَنووم». هداه ع 1هعم م4ده52 ؟10عاتتع 0عصتط ةصلتتسم ؟مدطحقتت نوم
 هه غد

 ءادزاتك 1هعممج دلص عمل ةرلك مةجلم» ةدأر انكاتم211 اهم عانقت ما1ات1]22ة22 ؟0عأ5 ةنووم.

 . . يو 0 . .٠ .٠

 ؟1ةملعسد 1هعتصح 8ظوا1ملكه11 م. "بور دتلك ر ممقاع ةىما1ع251 نوملا ذطأ هذ عصتل ءدأ

 720/ءى , تأ يدمواتع هانا 1]0هنممأ (000. 82 , 1. 42. حج 7114 000. 1032

 1. 24 >.) اهيلع ةراجحلاو اولا اوقلاضر لمص ذص 10عم مدجدلاو]1 1401/17:6-

 ”/-عامس" هه , 000. 951, 1. 26 ؟. 1ءينات» اهيلع ةراجحلاو ةرضصلا اوقلاخ.

 دزومأ 8 ءدأنم مجهمج12 ؟0ءدطاتلا هذا ىد"هشنةا ه5 و ١

 ثم 1, 0 2 ىلا م., ةنودنظعدأ هم عى” هن 2 2180/95 601256021 )-

 هجر: هنأ طعردعزإ/ عقتات» هل عم 229/17072000012 ها[ 710: 7 241 0

 11 050 15715 © 51و 2 01*211 0111 07 #1 2172000601 011 "ععاع
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 ءدمأ1 م51 11هزووطم# ذص ةهسص. 20 11ةلكاعقناو 11 م. ك1869::1:1 ه1

 م. 157). (0همكاضتتاتل“ 50غ, 15 ؟10ءعاطتكر تان 3266. 7. 1. "8,5 1

 03::طمظو#: ىزتمامللا ا مهخيكقياودلا ثدخ» ةمقرح: نراك 1.١ اقياوس تاق

 نيمو ط. نوح 6أ ار 7:6 027205115 , 217ج نل6آ 20205 لكقاظ# و م. 1|

 زوو لا#زو زععر ططصم ”1-ةلطت#و و م. الهر اطار لوعاتك, 11و م. 11و 9و 20672-

 د«, م. اك#, 9 ىجام عيلخو هل. زمارو دانط كتف تأ 510. 182023 , 40540. و

 آ11, 20, هصص. 31 ه6 90 ةصص. 82, ©7055. 20 هآ-3 هي ض7:.  ة40] ءءانااتطح ناكم

 اذ قط نوال تك ممم مهاد ذص 110114. 72, 11, م. 410 56ه. ىسبأ

 مالكو ىايأ لاقذ ةملكب 5-5 رامذ كلملا كيع ند نمياس ىلع للخد 0-5 كبع

 !ذأ اًنَّجاِمَتو اعجامت كقو نانتخأ ةتاكملاو ةءاكملا «ةءاكملا 2 ةعجملا

 اتقان“. آعدجتعم نات016 111 دنجام هقووورتو هتان: هو 100111005 ه5 0

 ©ات1:2 2111622 ىجام مممعتع ةاوصلط عا 72072 هنيت» هنأ 0020 0267" ءأ و 0110

 1077227265 06 60 ]وعم 2 عه7" عدنا (]810هأهتتتتشا) , كذكع ددمد» عدت 0ع]ة7" هت“ 726©

 562720112 رك ع1 25096 كدلك راقاقغ1 172005 رت 2590© (لدل5) معلا 130 ([اتع 115131-

 مدكت 5ءصقات 22/01 هج212 هع تا ]وا منن5 ءا عمصح عصام ذص ]ةتتلعتص. 110. ع. عب

 لوعمأرم 11و م. اثر 15و دطأ 0ع ممقاه للعلاات ( نوكملا) :نوكاولا ها

 خيوق ةعاضبر [طسم ”1-ةنطلع, ةكلر رم. 2, 8 لع ءمصءممهأمع رطاخ هل ناكو

 نسح نومكاسدو داح. قمل 11من ر. "ذأ, 1 داومتنطعدخ رمععت“: ( لل عطلل

 لز). ]هرم ةملعسسم ةعصقات ممن تاعرش وذ ةممعا]ةئسن ةرات4 لوعاتن, 111,

 م. عطر 5.  ظمءاطما» عطانا 37225116 مع نوجام.

0 
 عرذألا سار ىلع ىسوملا رمأو ملقا: ذ» 1/0548: ةاشلا قلح ىلع نيكسلا رم
 هتررمأو. استاذ اه» م. "ل, 7 ىبنج ىلع حمرلا رماف, م. ه5, 1 هذي رماف

 - 6 5 6 ة265 دم
 رم 17.  طنعزسم دءةءاتصلسمم تةمصقلعطنءطقعأر 4د05: هيلع رماو هذي ةيلع

 دامقق ىلعو 8ه/ل005 #0 112081 ]مكاو تأ راعتاتا اونا 527101 جنلا لاق“

 [آماردصسقتالأع ذص 12011006 كيدحلا راوماك ىحولا لوزذ يع ةكيلملا كعمس

 كيدكلا ل 0 0 41 0 601 كلل ليذ اذا اقل! اك

 اًقصلا ىلع ةلسّلسلا رام َتَوَص ةكئالملا 1. ه.رخصلا ع اهدارطاو اهرارجكنا توص

 (701/. آآ و ]م 485 ا - مر 1 طقطوأ مات. و 2. 1و

 مدعص. (ةمان0 آطصم '!-ةخلطتعر ؟, م. خم“, 2 مقلع زورملا ءلزااتمت عزاز ر لدعاتأو
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 111, م. هثعر 21: 3[هاة 121 نيطلا ىف هب لمعي ىذلا  متفلاب ل ل110-

 /164: ضرالا دب تك ىيطلا هب لمعي خلا رهلاز ظمعاطم» : 656ء/ءر هدتتا لع

 زةملتستعم. 5 ءععدصلممم مي 1لعمم اصفاضتس ءطاتاتمل ه5أ 4 ةاكسم 70-

 ©8112. ب ع 2207120205 (ء0772007“ ان ىستنسمم 0300 ظموعاطم# ةلع 00

 رص. ؟محر 1. قةمصل 1طص 8زهطوتعر م. "بر 6, هك ةمص. 6, ةزومأ 8 عقأ 226 ءأ

 ةمانل 1آطص 8ةغ213 و 111, م. 151 هأ 153 17

 ككسم 1 (05 ن00 06 11, 17, ال, 71, 7111 (لدن5) هغ )و هم ب *., ىلع

 عمال ن3 ىب مدصشعأ و دعل طمص اةةصخاتمت 5ءا25ا1 777:67:72024 , ؟0 0110011 13

 222505 54 , رل2ت0620:172 2052/21 272 , انأ م. آث.١و 15. آس 140/414 طالت“ م6“

 مصتعاو سيبتقحاو فلكر ب تح

 ىشم 111, ه. ةعع. م.ر ه7: ه120060 هتءطتاطهن## و م. ثمل و 4: 1027, 05

 ه4 ]دو 8دلصتسز 2/0244: دعم ىشم ًئاشايم دكشاموز دؤ5 : اوشامتو هتيشامو.
 آو ةصقاتات نتقع ؟1351 م70ءءانغ زات>18 م:3ءام؟ةطعمسأع5ذرو لوعاتنو آآ1و م. اهو

 19: 06 ءمالتطسوك, م. "6, 19. دعءجاه ظممدطمم 000116 12 كآ410/1:14 ءالذاهأ اميقاممت

 اعم اًيشم ايضامث. 1ععصصحاسمم ةصصماقجت ه مصسصعمامستم ه11-1ئعدتت 20 قطان

 8ءطولزو 1. 114 م. - ال , هذه ةةءاعسنا# و م. ةحعر 4 ه 1. 110/41 : ىنشتمت

 ىشم ىنعمب 0 ونعته 16 هدؤ5ز 02)1] , 7055. 20 هآ- هه ه2 : 77242--

 , مم 207207 ء]رور» د75 2771 212072"1>67 د0 ل7“ رست 7ه مهكدتست 5192111831 5(:121:001:655 ©؟/

 ء. ع. ءل. الدعم. 11, م. "كل ..2 قدا ةآطصم 4-1نطتعر لو م. .ر تلك. اذه

 كو هل معماعم لمص وأ /206* 720712 060*221 55

 كلم 7” 10لعمج هنعمل عدغ 000 كلم 1, دمعطتوع 066: صسوم## 1عالت و, 5

 يؤ مم ح مءاودحأ نأ :ةهواع 00ءءالتع اص 110/14 ها لدلك. اظدعسوما انصح ؟10ع

 م. 201:6 5. طزردسطقعل طقطعءأ ريق ةكلم ىأ ةكامتا

 ةعجكتس 1"هدممد 1؟2عجعتاة لك مادعدلاو فيناكنم م. ث»ن , هك 82ه ةلئاعأ ,

 ل ااه ورا مدعص». هأ 67055. 10 5615011

 عفم 111, ه. هعع. م.ر ه70044 رادلا ىعرو م. مر 5, ةنيدملا لوخد نمو

 م. 0. 12: لالعم.و 11و م. 55, 6و 1636, 1, م. . 11 ةعناممو لانق لعب

 همم, 9 ودعلل ةعئايمو ةدالج اهلها ىفوز 05. 7/6004: ىنعمب ءىشلا هتعذامو

 تمل ل ةعسفن نعر 5© كورك عت 024 , لوعاتتو 1, م. ااحر 5 اوسعشذامو
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 خعذامم نسحأ مهسفنأ يبحر كح 17111, ه. ب م., 5م 0911021 026 6186795 و

 م. هاكر 2: قلدنا (هأ 1)71:004) ىمتحاو مهب ىوقت هموقب عنتما. 15
 هلومتل ءةاتمدتك >ءجطأ هب ىمتحا , يتمم 1ءرتامج ءأا آقصع مقص طقطوءمأر ةةعطت

 ماد ةدصغ آطصم '1-ةنطتسو طر م. هر هدو للة#7 طسقاع, هل. الهعس. 111 ,

3 

 ىنم 11و رط0722524, م. ار ظل (تطخ هتك مان تو تيدر 6, تأ 0

 110. 82ه , ه4نةعم., 111, م.111 6 كا 0110036 21012 0012

 ركععتا (ه. ةعع. ةلكع ب .) , 101 : تدم دل لعج هبو 0 دانم. 106 طاق

 انعم جهلطتطءؤدع ةمنل 1آطصم 1١ ةتطتعر 11و م. امك. ح لان 102 1321183

 هرج[ م16, 560 00036 0286:1820 , 2012[: ءقأنو 2٠] ملل. 110131121: ةبفب-ةملاو
 3 دك ءدا هع 3

 ىناماو ىفم اميعمجو كحاو ةخينمالاوز لكلد : ىنامأو خينمأ هللا ىلع ىنهذو

 ا «س2

 ىنمو ةيغمو. ظمعاطم7 : 0652,

 ني نفاق و كهترتة/ننعد , طقطعأ م31 نا 56 اذ 5 2 12 ناسف

 4505و 000 هن 7110814 هك. [ةاهلعطتلو ع 00 ةهسه., 1 ناهماو ةرمكالا.

 قةرحتل ة[كهطوندل , 115. م. 6 6 هوم مااتضتلتك نكاتظةلانل : م.ف امناف

 هي 1
 ا 0 لع دحتصم ي4دم0 ءمودعسلم ةدمعمد ةصتقأأ و 2. اا. ىو نطل

 005 كسلا 0 ةتيملا رمكلا. 01. هد05 : ة ءىبشلا تاسماو
 تب صني 0 0206 2 2

 تخيط رمخكلا تنومأو٠

 7 200-502 5 2 ترس

 دوم.  ةضوم مر 70125 كس 15:5 , داتطقاقطمأتكع 0 ل كتنينخ 16

 لطابلاو فكلا ىم جوزمم وأ فرخزم (71011) و م. ٠١

 0 مآ ل 2277م7 هيض, م. هر 5, ؟ظل١١ تلانر ةكمضولتر م. 22. 210-

 اهسستمأ: ليقو لاق ضرالا ىم رصيلا ىدم رادقم برعلا مالك ىف ىليملا ىرشزالا

 نم رصبلا ىدم ريداقم ىلع تيبب اهنال لايم ةكم فيرط ىف ةينبملا مالعالل
 لليملا ىلا ليملا. قيدطوو ةتاعتس ىهعوطاتلممم 2 5رجلم ةعععممرتاتمأ , ةزتاتل] 59

 زلوسد هذومتظعدغر ء«. ع. (1وعمو لعطعم ةصاعأة ذأ 23ة10ءائع) ةمدل 8. ظمطتألا ,

 11, 591 32., 495 8., 111, 129 قر ءأ دعصقات 170م160 22276 21872“ 85 8720062: د

 11, 449 قر تطأ هكاضن ةمصمع]]ةصاتنع طتل]13213 11

 عيش. 10 ؟61طلو , م. ة.,ر هتعيذ نم انقتشاو مدالصتاتتت 065م1 10 عوطاتا ات 0 297 0-00 0 0
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 ةعبت زوما ءودجع ريم»مك. 13طعأ عدتس عبذ طقصع يتموسع هنئمتا ءةاتمصعتم : لآ160-

 12: ةكلوم وأ ردصملاب ةيبوست عودي سيلا اًضيا عيفلاو : ظمعءاطم# : رت # 62326

 عمهم" مءع.  (ن[. لوعاتغ ةتط يكن 5مل مصصع هماسم# طم 1.١ يتم( 0ء5أجس

 مقص ةعطورعم ع ءانزدك ائعمم هماتست ةخءاتذ 12طد1ءعدسخات# , عأ (ا010عمم 5عدكات

 مممزعم نتم للعلن ةميرك عي ىه وهو (4ده5), ءهأ !ذغ ىم اًدوع مركأ وه

 (3[هطوضستلو م. 21و. 17

 رجان 1 27027746 267224 , م. نس, 6: هك. مطتةكأك لعولا ركن 1 6 ص

 لكاعتو (هك. 11211, م. 80) ءأ نءولاب ران 3. هلكع 01 ل

 1:ه0عرص ةعمدد هعولاب رجكانا هءعءعدصتخأ همنا 2027, ققؤع#., 1, م. 590, 55.

 8 جه [. , ءمآ1. م. 407 ةمص. 64, دز 1ءعاتم ددصه ةدأز. - 1111, 767:7 ع1 712 51

 معوماتامتسم , م. نسم. ]1عدتعم يتموصع 200ءملدسم هوأ كعولا زكاشنأ ١

 ه4 ءدعزت1 عر" عا رمت" هدرة د ك1 , 10027 , هططشمأب ر 111, م. 245: 1011: ورجكاتنأو

 هزاجنأ كل لع ركانتو لياعولا. آلم0ع مدا كعولا رجكنت 1لعرد دةزوعصأ 8 6316و

 ودم ءمدقعمسدأ 110/41 : اهأيأ هطعو ع اهداضق بلط هتجادح زكانت. رد عر

 ماس هع همعرع زد نعممعت]ا1 031 11هأهمكتتأ : اعطخاو اهباط ومو تاأاربلا ركانن.

 مكان. هكر 172672520 , 0265 120:26 و م. آكأو 2 ةةنن., ظداطقتاو 11,

 م. )8 هون. 15:31: ىف لصالا مجنلا ىلع مص اهنا ةباتكلا ىف مهلوق

 تيهسف ىكقح تيدا ايرثلا مكن علط اذا مهدحا لوقيف لزانملاو مجانلا عولط
 2ع - 3 ّ 5 ,. ٠

 امكن تقولا ىف ىدوملا ىمس مث اموجكاذ تاقوالا. 11هؤةضتمأ : وه مكنلا

 دب ىيس مت نارهش ليجاتلا لقا ىعفاشلا لوق هنمو تقولا هب ىهس مث علاط

 دل بئتاكم نع طخ هنأ ضر رمع تيلح هنمو ةفيظولا ندم هيذ ىدوي ام

 هنم اوقتشا مت ةيناكملا لدب فئاظو نم ةقيظو لوز ىآ يلع لكل مكن لوا

 رخدما نيدو طرشي سيل ميجانتلا ءلوق' ةنمو ااًموجان اهاذا ةيدلا مجان: اولاقف

 باسحلا نوفرعي ال اوذاك مهنال ءاونالا موجان نم اذ» لصاو اموجن عج

 ءاونالاب ةنسلا تاقوأ نوظفحي اهذاو. 110113 6 ءععاتس0اتم» لكم 5 ءا

 [[محسصسحلطقسأ 1[. 61 .: نيدلا ةيلع مجان 16 اًموكَت هيلع دلعج. 110. نتم-

 ودع 71 يطفل. لذ عس ماحس ؟ءتاطأ ملكان ةعررفات 1767“ 77725201265 50/24 227“ -

71 
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 12772 يهم ءدعزرج# مام“ هسعلعد دا ذص ممقصقتع ةرمطقتكت ةرجاتل ةطاطعتتلا, 77

 02225 هرك 11م ىةدع هن202:11 م47هنطخع 20645 , م. أهو 99. طا .

 سسكن. 0 ونتم01 ©هآئانك آص كمر. 262207351[, م. نة. 110/14 :

 ةساكنلا (ساكنلا) هنم_ ةعطقلا:
5 3 5 3 

 بدت 1. 1. "ب2, 11. 000. طقطعأ بدني و ونتقع 16ءازو 51 7628 ةةأر ؟106-
 < 23 كك

 ١ تزن هو56ع 8 بدت دءمكات بدت نا. - ةيدانو هودن 0707:4564 12107011185 و
3 2093 

 مدد11 هدصتستد , م. 1. - ةبدن , ءدترجءم2160 722240785 (؟32218) , م. |خيا», د.

 01. 8027, ©7055. 065 72015 هدرم. ءآ م0719. هعءانر م. 191-195 , 0.

 مهذ 1, ©. ىلا م., 01208 06712161186172 5ةاهت72 589727/0ه8086و », طبأل

 تاغ ملقأ ذطل ىلا لزاتصععدلاتصت زا ءاننم 0 - 11, 70672466 ©2072 زعمت و

 م. "11, 6, ل5. اهلده5:. اذك هيلع ىنمدتو ك0

 ادن 111, ه. ةعع. م., ةفالخلا مساب داك هدا: 71عام مستا طعما

 رب مز ع. ب 1. (عأ 0300106 ©. 3260.) , 712 رم”هنععم725 2066 2:0 دمم1 و م. بأ

 مطسا[ علقو 276514. هتننءند/.ر م. 88, 4 ج 1.ر 8ءءوتقع انسان !10ءانص 0عاتغ ع

 آ[موععوراعس و: ظمعاطم»: م2 ء»ر هن ىدصع ا. د10 مهما 2671102084 و 2. 17

 رهوور م12, لوعاتألو 1و م. 46و 5و كمل*و 6: هك. 67055. 20 8ء]1ة05هدك , تطأ 0ع-

 ]عدا مدععصاط ءوزر5 ءانصم موجع مر105ع ةص105[20163هتك. كس 1معم عدتعم آطصم :]-

 قاطنستر 17 6. 12 3 1. كلذي معداني مل هزومأ8ءدأ مهم هد 0ع ارمع

 26 6061:1607: 5 رك عم ع7" 01 , 32012017112 01261016: 0:1 225 5 667:02.

 عونذ ال ةةضلرت1ا 22227 م: 1 راصمالا م لكلا ةيمأأ عزفف و 210 0

 آطسم ”ل-4اطتع سانلا هاقاوز 1/0114: هيلا بهذ اعاَزن هىشلا ىلا عون.  َعَوَْم

 70005 018 2612100 , 500رم#ا5 , م. آظءلو 1 -ع ىهرم. 0 مممطتاتتت ةعوذ (700-

 741075 5ك ع عرذلا عضوم) 01 ل1 لكلا عمجر ذأ ةعونلا ل رمالا داع
00 6 6. 

 اهيراب شسوقلا طعا مهلوقك هلهأ ىلا (45ه45) هأ ذص 7/0144 !1؟جئاتت: للقملا ىفو

 داع اًضيأ مهلاثما نمو ةانالا لقا هحالصاب ماق ىأ ةعزتلا ىلا رمالا راض

 هلثا ىلا قحلا عجر ىل ةَعَرْنْلا ىلا مهسلا. 05, 1:هراهجر رهو. 11
 رم. 98, م. 65 هك 64, ءأ هل“ آ, م. 718, ص. 22. 16 م2607. اهيراب سوقلا طعا

 كش 0 ١

 لذ 1, 5 0602028 , م. ه*ء, مهعص., هلو 1: ©7055. 20 8ء]ةلقورل. ح ]آكل ©

 لعم2 12 مددعب»» ©06024 , م. هل, انطأ م335117120-
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 جاست» تاجتاسن وما. مآ. ةجايِسل و 277267241112 , 82112212 ]216220012 ©. ةحأ و 6٠

 ىسن 71, ؟. ةعع.ر 5::06721 د2 ه712ع:الولك , 7226و هدفا تلة. م. 831 4 3

 1.١ 37ه 05© و م. "او 4.

 0 1. 31ءةمطمعع لتعاامع ىيتفتاطلا ىف حارا تبشُت ءازص لا

 1 تركنا 0-5 6671ه غ2 ءدعمت» 584 , م. "8 , 4. اططم ”[- ةلطتع ؟, م. مكر

 8 0 30 8150501. ب 2 5م و21 [ه7 5 ر ةيشانلا و 50921440: و

 م. 31, ءمآ1. ةصص. كو تمل". (لطصم 17 و2 ام يمال 6 ا

 ع6 بصاوت 8 بصان): 4565 : باشئلاب امر ةبشان مهو 5 عورات أ[ ان 0

 حمص 210 عتنطط 5 لا

 نرصد عويس "ع رح 5 كدر 1016102 اهب هيض لع اانالق تءذ و, 065291: ه08+ ه782ج:2 3" ءرد» ه12-

 نا مت#» -ح هنيبع و 560 0110016 0 اًنالخ : ,نالخ ىلع 0 لعودة عدمة ©612-

 وويعرت» قطط اقلط 5116665501612, 2٠ زا

 يبصنت 1 م:همدز6 20طتطوأات» 06 7714025 6 112072025 , ء. جى. 5

 هانط كيش : كايبشلاو 252- 50 اويصنو © دانلط كرش: ككاصلا بصنو

 كاَرَشألاو كرشلاو ةكرشلا: 7/0844 هدا كرش: امو ديصلا لئاءبح كرشلاو

 ردان !ذهو كرشو كارشا يي ريطلل بصْني ©: هنط بصن: كرشلا ٍبيصَملا
 لوعفغم ىنعبب ليمعف بوصنملا (3غ يدتمومع هلل طقطعمك. 110. مدعم 0

 (1موو. 065 م0125 هدزم. هك رمم2:ي. هعامو م. 155. 11 هماعع ا

 0ع 2ولم ى/(ءءعيبمم نكست مدخاتت. 110. 11ةستكأر م. لو طوخ جر 20ه

 111, م. 509 هم. 3054 ءأ 110144 دادط كبش. طزءنن» لئابكلا هل تع

 ركدسصة0طقست , 000. 10710, 1. 25 ؟. , 210طة280, م. هءحر 9, ءأ ةكرش هل ا

 067دد» هن ىل »دعنا (ظمعاطم» ذص 9.١ م26ئجء) كار هسدتقكم هطزوعام , ,نالقت بصَت ب

 م. هلم. 1كلمع هداه ءوأ ةلومتات قلتم ؟عدطأ تكلعتت © ىمادع م. 06661224 و 627-

 بيور وءت12/ ء. نى. للقرك طمقاع , ة[دعس., 111, م. 181, تلاعر حر 8ظوعاطم#

 1 37.37. 656700163“ رك2120127263*7“ و 10203“ و لدتصت ؟0عةطاتإة 0 ا مآ

 كك تاصق عا قلتم ما. ةيفامم (مهمرتع 2ع, 000 0ع بيصنت ا طق عع

 ممأق مه32عام 2115 4 0 بيحن عن (002. 70 .١5 45) ىلاعت هلوق فيا +يشاج

 ىلا | ةكيبشلا بصنلا لوقت تا تعوم تلقا رجلا لاك ينلعتلا يمانو نوضفوُي
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 اينما تيشلا َبلقني نأ ٌةَفاَكَم اهبحاص اهيلا عراستيف نيصلا انيبيف عت, 6

 بئاصن 11همدد0طفصأ 1.1. نتن ؟هءورد لثابكلا , مآ. هلا , عدوا 1 ءوهغ صاع ه]15 معا

 بذاصنلا , هأ 0عبدصنخم 182027 1.1.) 51 جم 8 ء2110ه عدم 00/205, رو" هنغ5 3ع ءاتظأ: كاست

 ([عح. ةباضن) 061055 , ح1" س10“ ء. ع. للة طعتام , ]11 , م. وو 1, عمر

 1[1ءادءطع», ل, م. 445: 8وعاطما» : قوت" أنتن, ءاععسم]ة وت“ 0 7200511: ر قع".

 01. يتموتتع !ت]1ع25 ددط ديوصتنتع. آه لل“ طعفام ةتتاعاتم 53عوافذأطتع 0

 بصخم 5011طللا2 فصتم م1. فصانم, 6. ع. ع0. ة[ةعس.و 111, م. 28 560.و

 ما منن. 1111015 فيصانم بعت و 11, م. !ءاو 111, م. 21و ء0. 116150ط65 و

 15 م. 194 6

 كفصق ؟1111 6: ل 2: 6 نى جلا 7251612072 227102668084, م. ةالو ٠

 ليصت. ل هريد25 (موك5 مرنم غ016) , م. "88, مهعص. (مرم نتم آطص كطفل

 لتصر 1.04م عرين. م6 1-181ةهعطعر م. ار مهعصت طقطعمأ 20 1/17

 كامو كعوحلا ىهس ا 1وعءاطما: ركع» ليصت و 70726 , 7622676 ةخاصن.
5 5 

 جطن» حوطن ههه 810525 و م. اةملث ء 0

 فض 01ءلاد» يمموتع 0ع ]722 (دوعلا) عن ل6 ةهجع (لدة5). آلتلمع ممةانعع

 جبصلا قطانتو عملال» عه2]7 م6205, م. 1|[ و اه جبصلا ىعاذ ةمانل 11351

 رم. مهر 11 (236 ع0.). 01. ممصعس ءزاتك ناظفي وبا (ظوعاطم» ذص 7١ همو).

 نط آ1, وه هعدة8س84 , 616924, م. هثر 2, ا. , 1: 12027 , كقؤعم., آآ1 م. 1و

 ىف و 6226:7728 ةصص. هدر لدذع: ىل ةيلطا انس اًرظَق اًنالف كت رظنناو : 561

 ريمهسن# معطصر م. 1 .و 7 هج 1. - 111, همك هنتن#, م. ؟ةذر آطص 'ط-ةتطلتص آلآ

 م. اندر 4 ه 1.: د45 : نان ا َتَرظَدو ظن اذا اذك رمأ ص ةثرطانو

 (1. ه. ةزسصتنأ 0 مدملم ويتم معدد 1معامعىعمأ) , - 11, 067265" هي-

 014 2016 ىعر م. ه4, 2: © 7مد5. 20 16120501. ب ظنه 7200/2302, 50-

 7مم (طقلعمس , طع1؟فلغمع) , رم. ايو 5. هتسمتللاعع هجم لطص 8زهطقتعو م. ا,“

 عر ١ر1 68 2. لدعم[, كد صب امل“ 1ط©ر 1110 2. هذا 142 1لطط ةنقلن2 1

5 115 2-5207 

 فعذ ]1, ©. بر 007066084, ءاتصص ءمصاعصد مات 30طتطعأاتع 0ع ءمص علام

 يعطوع هع (تصات]اات5 ص م. نآر 7, ناتعاط 5ةوماتأ أ ات م1عطعءاتاد 0هط[غعطدمم225 70

 بنز نك[ طع ءكمصفمأتكر تاغ 0965 7061 مدقامكك. قلت 0ع ذدقصم ماعطع ل1عأأ

 فعان ّلك َعاَبْنَأ عامر جمع (6024, 1, م. 407): ظكدصعلطقصت, ©00. 1070

 كرم ىلا 6
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 +: 977. طقطعغ معانو فقعافن لاكن عبت و 11:مع فعان َْقَعَت ه1 ج01 31

 2210110102 7 2 ]د آكطه] ان ءؤصر 5. 826 م. - 3 ءل. 19 انكأ عدكم

 ضغن 11. 8ك( 3سم كهطقمأر, 782, آآ1, م.569: ضيفلاو ضغّتلا

 انضِهَنَو موقلا ىلا انَضصَعَت نولوقي ' ناوخا ©: ذه 4545 ىلا اوضغت زاجملا ىمو

 ديلأ 0 0 200160 معدد ةلئلكهسصدتال.  ةذومن8ء36 ةحاعم نالخ ىلا ضهن

 ةعج02غ , سنع ه0 م (10. (1مى5. ه4 8ء]ةلكهد1) , لصصم معرطو ضغت

 05 درسم7]2 223 521غ 18 1500[ 5250, 110 (كرح) ءأ ماعم

 (كرحت). ظءعصماسمم تكدك ع1 مهد[ عع مل5 طقطعو م. ه*, 12, هطأ مقلع

 هلذ01 ضقنأو (008. طوطوأ ضصفقناو). كح / سر 1ع

 لغن 111, ه0 6657120: ةمصتعال# ةلئؤدعتم (2عع.) ءمصتكو (ىلع) و م. جر

 م55. 304 8120501

 خاقمت 7111 (هرصتقكم اًبضخ) و ةروط م26 ه6 م. 1, اامطقتتةمو م. تنخر 1

 10 عرج ةزومتط عوأ 2722472224 رم" عع 511727620 , 5112 ©7"[ةهد81 , لآل 01:14 : مظعتو ربكتو

 ظمعاطما“ : 5” عبنم“وتغع277127*.

 كفن 11/, #2252 , م. 40و ال4. امهر 15. (11 14. م. طمك). ل 22

 دوم عمد مطقسم 4 5072+ عع: ه7 (؟[0. لبق) و م. ؟., 7, مطأ كيلا هوصتظءأ

 كل. 710. اطدع طظطمللتعؤسو 5. 826, م. الة, 5 2 7 ءهأ دلغ. هل. 7؟انمأعطك

 (م. لزم 1 عأ 2, ءملعمب دعمت ةءضطتاسع زاجأ). (00جمقأم ةءطكات هءءاتملا فعن

 دممل 1طم ظدنتأت, 11, م. 456 عا 440 (0107:726“ 272 6552972612012 12017“

 660027 , ©. ىلع ٠.5

 رقن 1, م:0م16 0ع لزسسصعسأم 7468205 ©1524 ©. نسم ؟. (2110142) ءأ ء

 ب ءومتأتك (م. ا!.؟)ر طقطعأ يتمتع 2. ب ا (4دم5). آه ا220110ههع هجن
 يام وح 710

 2ةصقلعطعءطقسا و, 7622, 11, م. 540 مدكدلملع 1عجتملات5 قب رت 16 نيرغنم انلعج,

 لدم انرقنأ ةنومتظءهأ انلبا ترقن. 1ممماعع ع ا 002
 ه7126205©57 #5 , م. |: ر 8 : دلدال5: ده رفان انأو 0 !نم م رق كس

 تا

 نم ةداملا و الغ هيي سم ندلف و ا ىب صرت ملو حنه كصبقنأ ذأ

 ةرفأن ةنم قرف ىو اهجوز ل1011 نمو اركصو اوضرعأ 51 نع موقلا و رغنو

 0 5 اذك زو 20:7. 465ع4., 1[, م. 197 , ةمص. 51, عأ ذط ل7072.

 هدفه. 1869 11, م. 145 :ءعع. (دطأ 0ع 60 رقن عيا ةةممصم). ح 111,
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 "هي ءهقامسةن# ةسكع (ىملا) زدلتعوم ( ح2 ةمصاخ) , طئمع ةرفانم 725. م. امل

 9, تطأ نع ءمرتععملسم (ءمصتعد م. اذ* , 10 معاتص عملات ء5أ هةر قاسف ط٠. ع

 :جاحو مالكلا ىسف هعجارو 07202707“ , ١901© ©7“ , 70271421127“ , ءمصاعقاعا“ ىاتك“

 0عو تكعمدر 264277ء» , آةهتعع لعد لت عدلا مد, ظمعاطم»). طنصمع ةددض72ةعننم لكقعتأ

 م. سوو ةيغر لطصم 1-ةنطتعر الو م. ظمل*خ, 5 ه 5. ها مدعد., 02. ]1 م. 4
-_ 

 درفان ىيحر ]الد دلطقمأر 1. 5 5. دوم. دنع ضرسعأ هءاءز ظمعاطما: 425607-

 0و. - 1[ , ه0 5ءق1هعج» 2: ةاهسقأر م. 11: © 1هد5. 34 عقلة متل

 سقس 1 5عمكات 7140:8814 ©7772 2720297212 7ع طماط اقهطأتتلم ©. 3ع. 5. , نأ

 طوطعأ 1'ععواقعر 5ع نتمتع ءءاب ءمموكأ 7 انلأات1 , م. 1.1 تأأ.ر ءعأ ةعصقات 2722021

 ت72 هلضوتنضمأ مدمس اهمالتسص ء. اب د. نأ ![عئاتص طقطعأا 1معواقجي 56م0 نتم-

 نانع ه. 3عع. 5. لصوت ان, م. )مر 6 2 1 لكك : يكب امرعت 0 كو

 ٌةَساقَتو اسكن هلا الهلا قرت" علو هيلع ئدتدسخ هليل يفارق ىلا 8
 كال ا ©«. ىلع م.و 1 1-52 لكاقأا هرمنا 5

 رم. تيار 8[ةلكا هنأ, 11 ر م.مكو تلا., لوعاتكر 111, 2. ابار 7. وأ 71

 نكوللا ئطنخ ءا يدموتع لتءاغسع 0ع مدساتعمع يدحع 2 متأأتك ّذص ءهصزان جااتتت

 معان نان (فالخ اهباّضُخو اهباّلُص رثك ىا متفلاب اًفافن ةأرملاو ةعلسلا تقفن

 تد سك 11:54 ءأ 110144) ءأ يندقع 011 ءدهكذلاسل2 ءوأ. ا1هلتك مماتلتعإ
 26 دو ع

 هرم ء11 31 قفذ. 25: ىطعتو جاوز هزالا كنع ففنن كرف نزوب فققن ةأرهأو

 ينال امتع وبا كشنأو مجدنع

 قفلخلا َُضْيَب باسخألا ةميرك ففن ريع تعي اكل
 هه 1 م 0< 00

 فنعلا هابل كلذ ىلع ىف

 مقوعدت ديعب نم فاّيشألا ىلا يق ىولت ةيخس ةميرك ىعو ففُتَتا ال ىا هو ده -

 اهماَعَط 1

 ل 38, عه. هعع. م. 00726 06024, م. "1 نأأ. دكسيملا ل 0000

 2202 لقت معوعرت» عدا 007:00 (اهباوقخ كيرت ال خيطع 7/1: عم6/1), همه

 كملتامع 106 نصمل ةصمءععدنمع ه معدعلم لدغ ستللال طعصف صعتضأم , نتم0 !1ععا

 عز [معععع ص معلأد مدوصقر م0516 مانجمت1221 3طدهلانامسص ؟عرم (ةهصااتصت ع نانتساق

 مدام 1ءعملا معا عع دده ةمدلسك مهصضاع. ةلنمع لتعتاسع ذه (1[201وصع ىف لفن ال
 «ه 2 + سمس < هم 5 -6 9

 ةفقصج مساق ل ةخمبنغ ( 702, ]1 , م. 575). 11هطع5 لعصاتم عدعتط مأاتنت

 انكاتك انأ0126 13 0 دععاتض0ةهعر كل. دانمانت سلخ
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 ىقن 1 ه 7111. زنا هلل[ همس ذم نيالا 0. ا تديفُت

 نيابعلا , هس 18256210 (م. ه.) ىدهملا نم تيفو كفانا )م مع ىغقنأف 31

 دللا لوسر نم ىقياوق نمو مهطأ آطصم :1- 4 135 عا نم ىغن انأو 1. ع. 02

 617721205 60710560:7“ 0 1 يمي عادا طرلتسك عمتمم 2 مه[

 ممص ةعصتأات5 3ممع]]ةأات ىفت نبا ء( لل ءااست ىعذ ل نالخ 3١ 6. 1 دق

 (رل505) 5. دوب مافن (11011).

 صقن 1و ©. 266.و مدا م 5عه8511 6772“77227207 ركعع2# ١1عام تح كردصمق و 1 1١

 6 د 1. (ءما]1. ظيل*, 9)ز ء. لصما. ةععبو م. زثح (تطأ ةععاتصلتنسم 000. 11 صضقنو

 دعل طقعع ؟هعصه ةءةءدصلسسم 110844 هنا ضقت ىسذ ةفيعص ةغلو 0004 7

 271/1254: 03006 0ع صقنأ [ءوؤهغ0: ةروهلاب ىّدعتي ةفيعض ةغل قى

 جايبعف ا 0 تاي ملو فيعصضتلاو) , 710. 0ع لودع, 6 7م55. 20 1طقشلتطأ.

 7/0144: ةقح اًديز تسقن لاقيف ىيلوعفم ىلا هسقنب اضيا ىدعتي دقو.

 لقن 7. 02د نموهأ5 ءد1# , ة-يدابلا ىسدفر م. 8815 معطر هدو 4 8 غو

 لدعات, 1, م. ب لئابقلا ىف لقنت. 340812: لوكت رخآ ىلا ناكم ىم لّقنت

 لاقتنالا رثكأ وأ.

 مقن 1 66 .١" 181لادع هباعو هيلع هركنا ذك اًموقنو اهقَن هنمو هرمأ ةياح مقأن

 هلعف ءوسل ةداركلا شا ةقركو 0 ءأ 740144) هلع ١ذك ديلعو دنم مقت

 ةلغل رسكلاب مقذو امقن مقني هيلع هركناو مباع اذا (81ههعنمأ). طظدءوصماد 5

 72 11216 2 1 ووو 3 2 1 مغ "والو 11و. 001. 7, 55. 1235. 1800م2 56طقان

 ونتموتع 01 أتت اذك هياع مقنت , 12404267" 00021 ©12[2 001*701 ©1* 1106 , 277:2: :066:-

 هنن[ راهعاتل» هالك, م. ها, 4, ان (م05ع !ذك هيلع مقتنا (3]802, ©7055.

 30 هلع «/072).-

 از 10 ب يكن رز ىاطلسلا بَكَذ , 20405 651 هدم نودع"

 و0 (مءعملمع عم لتكومهعع) , م. ؟ظذر 5 ه ظ, 'طقفلتطأ , /له/67و م. مار لطص

 ا[كطد1لهسر 1115 م. ؟ث.كر الأ هعانر لوعتخغ, 111 م. ام, 20, 5دعإل, (08ءول.ر 1

 م. ل١1 11

 جكن. لبكت 06218 117+ عمة 1ع, م. "خ.  ةلز ءءانكد ةصاعملأ 5

 مكن ه6 ةَكَكن رت6//ع هجن 06هداومممخأ, 0 جيبكن ناهس وتم طقطوأ ةزعصتلظع
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 هر

 هوالمص ةق , 606 حاكنلاو مكنلا ريثكلا (1014). 1 هماعم جيكن هدأ مههنة-

 0655077215 7010. رّذكلا ىف ةياغ ناك اه) دليعتنست ةفاعلاو.

 ركن ه7, ه1 ه5 هل هنآةودنم لكثاقأ , ة,هامنك هكا هنا2متنق , دمط اهطاتتلل ©.

 ل رم. ءمصقاضتتءاتع, انغ طقطومأا طع دع0ل :ن4دموانع ©. ىمو ص. لاو ظأر مكر

 تو اة 6[ ©: ىلعو 4طت][عله , 7/7254. هن:#ءن57., م. 68و. 8و م. 1352و 14.

 8معاع هطوويعهحتا 01. 15 هل ذه 1720 ءلطو»ووع» قمل. 1867, م. 8 معاس (©705-

 ىمب"م ه0 8ء1قلممرا متمتك ةععامسب 1ععامدو ةةومتظ ءةاتمدعمم ؟عدنطأ ركن 004

 مصاص هيأ »موزع عمال كلعم , تما عصمت ءاط ممهعطعس , دع عي لدععأط !؟ةعطخ

 1ه1نءطعص ظدعن هلعع جولقعطاع 11ههععر ه0عع لصععال مععقم ل ععاعس قةرتكلضتدعاع امم
 6عوزعاطتع.* ظدععصماتو 300ع م. در 5 هر آطصم ”1- هنتر 11, م. ك١ كلآةإ

 1,م27ع , 11, م. "دا ال[وعم. ل رك دوم. هوا ميلصقع ءأ 1131136 10121036 11

 زم دزمص1 8 ءدأنمصع 27ص7"هالهس#ا , م. ةاثآث و 92 ركتتسم ريغو 2600 2011171:08 0120/2112

 لد[ 17 را 10: 0 عاملا أوركفتتسأ و 00071721 2 76576127217 و 2072-

 رمم”هقهس عب.  ةرتل ظماطقمر آآآ1, م. طر 6 [. زم ؟ةرطأو ركنتسي مسلف
 2-2 د , : / 5 3

 جدوسهلاا ةفخ موقلا لوما عة 72022772 و هدجا7 س07“ 02م7“ رمت هقنفا.  اللكعصتج

 ماصسص ةلومتظعةلتمدتك هقوتسى يبق 1ضعوامج مدهتعتماو ركنتسم انتطاملا ةعع.

 ةمصمأ. 5ءطساغ., يا لطصم 'ا-ةتطت”و آر م.

 ىداكمذ 11 زلعمم هلعمتةعدغ يتم4 مدلصق [معصقر م. 1". 6 ه 1, نطأ] عوألح

 انتهكت اوسكمذأو (؟10. 400. 62 72.) , 5هزاتلكو 3071110 16-1 /1:01ه70 , م. "1

 َّىَف ىكنأو , 11آ0- ةمبظع ةياكن مهاكنا و قط :1-ة1ةهطقمتس و, 1, م. "ذأ موولأ دال

 20051, 315. ظودم]., م. 254 يضع مهدابأ ىقح م.هنم ا نجوايلا نانكو

 اضيأ ءالواه ىف اكناو خلوحلا , 1طد 112ناعد1 ذه ءةمثاع 0ع 111؟مدصند : ةقرط 38

 اًمعا ىف اوكناف  ةيكانكبلاو ةيلاقصلاو كرتلاو سورلا بكارم نيياحالا ىف
 نيرساخ اوضرصتتا انه-برو سلدنالا, ةقطات][علو , 765/4. ه:2:4257., م. 110, 3

 مهبف ىكناو مهسسطغو و 210. مددت 120237 , كع/0© ه ل1. 21 ءةدو1 هت“. م.

 هنو. عا 255, ظ1ءلووطعس 30 8[هلعطةمار آ1, م. هلاثو 0 ( 37 كعمل 0ع“ عم.

 دقوارد. 6ع. 0و» 77 ودعا عبمعأ , 1869, م. 204 ةععلب

 ضهذ 11, ©. 360. ].,2و 2 600202/ هال ادعتس "ع5ر م. ١1,8 ([عوعطس

 لثل زم 0هلزعع ءددامأ). ]1م اعرمتعتذ طمعع [هدصق 0 عقال عدمت

 ىيهن 1111, هةمامس# جمس, م. ه1 ةمرتكلاو م. )ع هللا مرح ام كاهقنا

 7/0144: هتمرح بهذا ءىشلا ىكهتذاز 11ةمامر م. احر كح. 1خهيص ل6 معد5م-
 ى

 4 ال

 امام.
/ 
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 © 5 ددء.6ه د 3

 م15 : لد605 : 0 ا امد تنلوذت ةتمرح 6 التسع 027ر2 اتطعام ,

 مك 01601 لدعم 115 ما م 1

 ىيهن 7111 نالف رصمأ ىلاو ت5]021 هدومها هدتدءعتل/ 05# ء5غ و م. المك د

 اذ ىأر ىلا ءىشلا ىفو 2712 76 6075212172 120/905 5622105 ©53 ر

 | ل07 دلك

 وح 1: 22020265 62227 06 هامو 4 3 1 هز 5 3 5 ظرمو 22272-

 15 و08 02921 مم» هودصتق, لوعتخم آ1آآ, م. *خ, 16. 1! ءصمو ل 01 لات

 0ع مهتتتك معطاطق يتهم مع ؟ل1عم5 ةجتهأاتع 6. ع. م. وزر», ن]. خبوتلا تناك

 مدعت عملا باكحصأل , مجم كتم م. 238, 5 2 5 1هعتأاتت ىلع بركالا تناك

 نونموملا ريما باكصأ , هاوداظءدأ 2770 02+ عرب هزمت 227201202 2227167: 06 -

 ةءاندتت1 721215 0252025 ةرمدتنك لل0هلهعق»غ م م. هبكر 5 ءأ 8 ةبدوت ناك

 هلزنم ىف اغب 20و]م 2110 02 722251020 1ةطور» هنأ هةودنع 711 عوالدأ 2

 همم. ]طم ظولتتفر 19, م. 2537 ةبونلا ليخ (كوووتتع 06 ءه]هتك)ر لةعاتكو

 111, م.خمدو 7. 01. 711625 ىتبون بسا. لوعاتأو 1, م. ثا“, 5 اهيلع فوطي

 سراح فالا ةعبرا ةبونلاب. لمع ةزوصأ1 83غ وناتمواتم 22227:6 ء. ج. 000. 157

 م. 31 رصعلاو رهظلا ىف تابون سمخ ىهو ليدللاو راهنلا ىف تابونلا تلامك

 حايصلا دنعو ليبللا فصنو ءاشعلاو. 21د ةبوخلا لعأ مهو 27185 400026 هلة -

 ونا مع هوعرنممع ريع مغر, لطص طظفاستمر 111, م. 54 ءا ستلتاعو عكوتلتمع هيد

 معالادصغتع ةبونلا بابرأر 000. 117, م. 48. (01. ؟ناآ]ءو كانط هبوذ © هبوذرس.

 طوءاصلع يسموتتع ةبونلا هذوصأت 86315 52977220012 01:00 همنا ءأ لت عئاتتت كديرض

 ةخبونلا, 1صدؤصأ, 000. 595 , م. 146 , آطص 8دلتأم , 111, م. 405 (هد هد 0

 ]2 معامهتاع). 126 لزودتامتتم ةيونلا سار ةممعاا دمر 710. 0تهاععطس غلعر ق0/-

 ةهدع كلعتتا., ]11 1, م. 13 ده. , 22 ءوعت“ةرداةمد» 0ع 7 7ع هيرتاعر آلآ, م. 498.

 ةبداذو م1. بذاوذو ءوأ ةرصمص] 2011123 70015 ةبون ذه ةزوصتظ ءدنلمد ع ©6515 ل07[

 7206© , 5مل نتمولتع ّأص دعمقات 22625. آلا عدتصم 0 عئاتتت قرشا 5 و 92-

 هة6:ئ5 رلهعاو (ء«. ع. لطصم ”!-ةلطتع, !"1, م. كر 5 د 5 ءا ]طص ظدطتأفر ]11

 م. 111 5هلني) , م. عك. نآغ. عملعمت ةعدقات هءءاتضتا بئاوث. 2ءمتومسع 30طتطواات»

 ءاتمسص ةلعمتظ ءعداتمدع 2ع عر آطصم 'ا-ةلطتعو 71, م. نبر 4 5

 روذ“ ةراَنَم 5و7 هضمع ددعمو ةزئماظعدأ ءا لادكأد ماسعدلعسصد ركانم (ةانأ

 رياغع) لمموتتع طقطعأ ماتت. رام أ م. اا, 12, تطأ آطصم ”ل- اطلت, آو م. ه

71 
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 7 طقطوغ رئانملا (دأ ذص 400. 6055. 0 ربانملا) هغ آطصم ':!- ةتطتعر الو م. “تمر

 4, تطأ 82/هغ50 ”>0-7 عدم, م. الار مدعم. رداغملا (510. 400. هل ل72.). ةيقح

 رم هلع طمءاطقتأ , 4565 : دجاسملا ر 0 نالف مدقو اهمالعاب ضْرألا ر راممب ا.دنعأو

 رام عبجو 717 11 11 1 ةراقم عمجي ضرالا راعم ريغ نم هللا نعل

 0 نإ وف اهرييغتو راكلاو راجكلل نيدحلا - لعِحَت ةمالعلا لو

 : راض ىلع ميعاوبا اهبرص ىتلا همالعأ ىو مركتأ راَثَم دفمو ةضرأ ص

 فقيرطلا ىلع َراَنَمْلا برض نم ْلوأ هذال راثملا وذ نميلا كولم نم كلمل
 عجر اذا هب 2 ةزسعتلةنع طلع 0 1110 د 2 لتمم ع

 8زدتطقعأ ةلئتعاتعو ن1 :زانتعتم مساكم 1ةسوسمسا ةاصع. مع م2ةصغر طقطعمخ

 اهب ىدتييل. 18006مم 311622 06 0 6 هم]1عءاتطتسم طتةقءامأ أ صتتصت ءمصح

 داممتاات» هانا كوعدتر ]1و م. 1, 22, ءمد12 م. 75و 1 01

 17210. يدموتع 15ةةططتعت, م. ابر 12 ه6 لوعصأر 111, م. بل“, 10 (هطا !1. ىناع

 قرطلا ٌداوج). 4اثد هدعصماو طسزاتم لوما 8 ههالمهتك ؟06أ5 ةرامم ةاتصغ 2027,

 11, م. 328 , هطأ !ءينسست اهيبناج نم رذم وأ ريكح نم ناترانم رّمبلا انرق

 ناقوذرز اههف 0 نم اتناك ناف © 1[لدص2ت0لطقسأ , 000. 1070, 1 86 »*.

 مالعألا نيب راملا رعاط فيرظو»
 3 ع

 موذ 1 7-00 1م ؟عروا1 م. 11 مد ىلع ماخي ل ا طعرتمد قناتخ 5020-

 رتاتتتل 208 ةمأغر 7111150112023 15 0 رمز نستمس , قنانأ 1جتاتتع هدتللقمت 0ع-

 عزغ ممءامسم ماعمسك عسلتعأادع ءهتصالتمع. ةزستلا صمملم دع معمود د]-1ه5220ةلأ

 ةمد0ل ؟؟ كوطغو 0 ماءىدعنل© و م. !ءوو 10 ءمال. اذحو 2 (أم نتم تابأ هدأ م0

 عئابأ) : » نيدص سدمصعءعاتعر هنتالتدك ةصتعأ ءةعلعسم ةهادلغمست ؟ءاتوتتتأر لاتط

 يدم طمدأعو متصلت عادم ءدمتلتسع ممد ءدم1ءأم ماعممد مصمدسعتع هقولك. ”“ هدم
 . ياعالا

 زم ععردت ةمحالاةطاوطقعر م. 74, "د (هل. 8. 8ءمودطواتقع) ديض ىلع دعقت الو

 0 در آطدم ”ة-قزللل غر 315. 597, م. 5 اًطاَنْعم َنابصَع نقعك ل

 كاصع نيم فاصتنالا ىلع رداق انكناف

 هي 0 هومز 8 ءدالمدعو م. اخو 12 ذص معجون 17-31 هلئ01, انطأ

 وع معدات هخنع 1معانم. 110. لله. هأ

 اه. ةيعوزسطات5 م. 21, 13 هويناه لاقف »66 ل151 300 نعزأم ةدصت ر** انطأ

 [طمم :!-خلطت»ع هتاغ (نأ 30016 2. اًظايس اوتاع لاقو), هغ دهان ةسنةصنو

 000. 595 , م. 131 سْيلف هب اوتاكف ىحالسو ىتقطنمو ىداوس مئاه لاقو



 ىو مان, فمما أر كرمت 7
 هالعمسسعع ر 4 رسال 3 رك

 متاع عم ار
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 اًقيس ىداقةو افطنمتو داوسلا. تزصوم]ة265 دانصن 1هدصمقع 1ةعامع ةةءتطملات
#2 

 همهلمعنممم 103 مواس# و لع نيتح هل. 288016ةو 06 7201772722015 267“ 112[*801 أ

 ه"هقة عند, م.9, 19 كه 55 ةعو. (ظععسوماتك طنع لهنتك ةلوصتقظءداتمدتك كم 70-

 د ءاه 2001 م0165 قزءاتتصم 0سممستن ص مدس طععطقست 727, 11. م. 685).

 كنف 7 , 27مةل0266 6921 و 27702025 84و م. ]| و 1". "مر اهو 103-

 متع ذم د15 1921101-21: عامسلاو بارشلل اًنامدا رثكأ ةيمأ ىنب ىذ نكي ملو

 قاب ننزل نم "ةدمالا ازمات ًقافضتساو اًثهتو انوجم نشأ الوز 545:
 مي كا لكك لاشملا 123 كيكو 99081611," .1:711 قيلت ' ناك

 كتنيتلاو ءانغلاو برشلاب فغشلا و 31357001, 11, م. 4, مدعم. نطأ 1. اكتهنمع.

 مجم 1. طرمممرلع للعاخات 0 مكه و 0عزم06 هددتكوم هيلعو هتئيب مكاو

 ةيسمبو84 , م. انك, 4 ه 1. 87]22150. 0. 0. 6

 دره. 2 05 ا ك1 001 0 عدا م10 م1164 ©5567“

 2010112 (آ2116) أ 31 ج0طتطوءاتع لع 00 مالك عا لع ةضتصلتستطاتك

 ونددع دمموضس موماتسأانع ءةصاعتتتلف اعءات. 110. طقصع ءأ طز ةةلللعل و م. هل.

 ظدعامرل رممرسم»دأ عجحح. التمع راغلا ٌىدره عا ةلصمأ. د 115111م21111 51-

 عمت 8 ءداتممع ركهدت , م. 1؛ - 1ططم ”1ءةنطتعو الو م. امل“ ا

 مه آ هود عد 27هزجود1141 5856 , ه1 020 0117ه ه2 16772, ع.

 266 1. -عأا بنا 0.56. لضقملا, 5ه0 ة36مور هيصتعوم هطزوءامر 0تءاغتع هب مه

 هعودات 00620 بيند» هنم1284 , ات م. ظخ*, 67هد5. ه4 ظوافلعمدل. 8. اك» مق

 ةرصبلا لعاب روصنملا ةزوملنظءوأ هدتقاةع7» 5 رجه هسن1. .01(  001. 40 75. ة.

 قلتتس اندكاتك ةعدقاتاتل قطعا هب مس زط 0هردصوم 12 75, 24, ططأ ةاتطاصاو]11- رمح مص مالا 7

 تائلات ةطلاخملا. 1510. يدموتع 11032230 و م. ادد ر 5. ؟!ه2طو مهسفنال مهتمه

 2. هما 268 0 منلعماس# >10 تمل هأطأ م0 ممكاتعىقطأر ص 0 م61

 عرم ةهرعمتأر '* 0 مهم 6أ مهم 10 عمد 0 هنعمل ءةصأ 4 ةمض. 770

 111 ومهأ ىم هب م2 ام. 1لعرم 20016 ماتعدلعم ماهم وناتأ ةرمان4 0000 06-

 ه0 عر

 نكوه 111, ©. ىف (©6 ىلع) 2.0. #5 5 0ء0202/ ةمعع. عدطلتل5 1اآن-

 كاتفر م. اذثمز آطصم 1 ةلطتع, 1, م. تر ةلحال[هلعطةر 1و م. 431, 06 5هعإتر
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 1 ءدقمو آو م. اطمن 8ههو , هةقؤعم., 1و م. 4ك, ةصصب 9: ءأ 510. ممدخو لع

 لوصعو 67ه... 30 1طقفلتطأ٠ 0. 4: ىغلا ىف كمهنم نالفو ليطابلا ىف كمهنأ.

 2027, 1, م. 529 هدمانءدادع ركسشملا بارشلا ىف علضت مه هترقاعم ىف كمهنا»
 8معاطم7» : ى5*هطوت1007:1:6 نر دع 12د“ هع اه هنا عتلع]بع و 6102717“ و 7©72©72“

 716 86 7206:1185 ع ر 56 7ةد ع“  هقادع 2102527: 5 , 56 121011267“ 0منن5 ع5

 271025275 ءأ ؟ءا116 كامهتا معا“ 0865607", 025501218012 , 920685 و 2160121212612-

2 7 06 

 انه. كانف ل 1لمرم ةزوصتق ءدغ ميت00 هكلعاب تيل 1 م. 1", 2

 (- 1طدم اء ةلطتعو ال, م. ا#ى 1) ةهغ ص طلق مأونطلق آط٠ص 1125*ت01 (101 11121

 هأ .100142) ”لاؤسلل لهاب :انسلو ا ىنعي [كلانت مسلوب لاسن ءانسل :ىيح انيلع ىذا
 (3[هاهيسنمأ 20016: ءافلخلا ىمز وأ معلص ىبنلا نمز نيحلاب داراو).

 ىوع .17١ علان لزنيل مك أرلأ ىوهأ , د0 ه72005 هتتزج07* دعنا ءو2065 068-

 06715210005 06 ©0400 و 2. نات“ .

 جيف 11, 2و8 امستا , 2708610072 760020214, م. "هدر هر لوعاتت , آد

6 0 1 

 عيض. عئاف 5و0. ىلا لمدد ةأوصلقءنأ 4 عموم عتمه أ عاهنم 560. ىبعأأ ,

 معتم هببلأ عرسه و ان[ ءملا ىلا لبالا تعام ةزوم1 8026 » م0 م6125621121 68-

 21611 30 3ن322.* 110. م. همر انلأ»

 ماو 111. الازصتتد موعام 117138: ع7071 105 رقاقا 0011170: 018000617 ,

 ةزوصتظءدأ مةعطاتطت 277221105 , هعرتشناهأها5 هىأ ت12 098672 , ةّو2. كاسفامسب و ةاراج ب

 داكاح, ءاهاضو هب ميشتر وقتتطاتك ص طعدتعتو ةيصاتءدخسس. ظدعصمامسم وأ ص. مك

 1.  ظهوويطتاسس ه 18مءعواموتنم 20 ةئاتن مانالا كلعل ماّتولا الول هط ههحهت طاق

 120612013[ ا01 , 560 مام مانآلا نتموتع 0161 انخ ماحالا 6 1- تكام (4565) .

 ناتم4 هممص طقطوأ ال[دنلمصت (1عءواهعر, وع. 11, م. 408 طب 8).

 فستو 11, 500ه: 1010 ده 061: عجمشبتا , ىهبعت"هتتتعتةةةا01: هآةدضغ1 , م. آو 4

 رمالا ىم فيك دعما" ةا هنا ورع 09001 (ىهمت» هي ءتنغم) 3" ءق , ةاعع هلق راع

 /0.672 ]05591 , م. هذآ, 1 ه 1. ةنم قّثو 5 ا, دون" هبرب عنف دع 06/ة-

 عمنا ءه»وه ةلكوتعم , ©. لو م. هلل 2 6, هاو 13و نال نم 528

 < همنم فئوتساو م. ,"١ 10, 67055. 50 82615050115 عضوملا نه كرد 70-

 07 زك" 1 »ا دفا , /هعتام» 5262 دءعتلم 7 7"ء002 084, م. ةلأ" و مهعطمر نأ ب
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 1, مم ناتم ءاتدص»ص فقوتسا 0101 مما6و6 ه. م. باوبالاب لاومالا ىم اوقتوتسا

 نياك انا لاعذالاو (م4د05). - لر 560. ىم م., 272 272607 011] 634 ,

 اكان هل 7 ها, 1027, 4هلطؤعمل.و 111, م. 187. 1210مز)6 ةاتكفاتكق هدأ 56

 ه5 جو 5 عانت: 7" 002021  هتلت72 272 227601716 00١

 ا آو 1صمعد“ 5 أ اخي 11 اجِوَتو هقفع ىف ةاحو (هه4505) و

 هقنع ىف 0 م. 1ك, 8هضطسسم '[-ها5هر 815. 1. 205 ؟. ماشه هب ر.ماسف

 جوخ اف دفقنع 0 م دامم هطزءأءام هقنع 1 0 2. ١1١ (دطأ #ك#8. ه7-

 ه«و]فغ, 71, م. ا.“ دقنع اوج) ها عار دقنع اجور 8745ه, م. هل, 7 أ

 هقنع ىجوو م. دحز ه. ب ذمكامتسعمات ةطمم :!-4لطتعر 111, م. ل8 هب رمأو

 هقنع ىف (ضفسلاب) دب ع هزسنلل ام للعااطع هقنأ ىلع 0 2. 5, (تطأ

 ]آ]طدم 1٠١ فاطأ# ةغنأ برضو 1 1آ[طد طكطقللحتس , 111, م. "25 قنا خحشو) كف را

 هقنأ تعجو.:, ]طدم '1ط- 4اطتعو 17,6 م. ل.. (دغ الو م. علو 7 2 5 روصنملا رماف

 هل ةبدوقع رسكف هفناب). ع طمع 1عوزووسم ممعدقهر 056غ طقصع ذص عجوز مدع قص

 001 0 477 طمتاع, 1,١] م. 422, هسه. 11 » 1]5ةممتصع طع طدعاع هأ طع

 مععاع 15 هد ءممصصصم» ةعوط ءاتقامسم , ائلكع ةاهمماسع اطف 1266, ه» طموتسع اطع

 ءدعسر ص ظموادس0.* ؟ةلئمصعمم دممص ةلصتأاتغ, مءعودأع 1101385121 : ىف سيئ

 صاصق ةأجولا 1126ء ةكللعأأ هدأ موعءاتكدلم ناتقم طمقستت غر 212م2. 1اتقس , انأ

 ممعام 00ءءأ 1هدتعمص , 01ءاطع ىيكسلاب هأجو 69 27 ل3067 117 م. | 9

 81[هطوضتم0 , م. "د", مدهص., آطصم ”!-ةلطتعرو 17, م. 1 (رجنخب) و 1011101111

 م. ةلثء 16 (ةراجحتلاب) , طزدحكةلئطتو م. اذ. 2[. ه. دوونسلاتسم 1410/14 هدأ

 1100116 106 ةةطقات ءاجو هع 8زةح لنا 1.1. [مرمقع 2 6أ نا 16210 ةاتطأ

 1011 ١

 عجو 11. هلاات م. !ء. 5 هسأر 0 001 هزج 20172 ه8 2799:2081, ع0-

 لعد 1ءدتف ةعطقات لام وكلا 20طتط وأتت. 5 هداوف هعجوأو رص. "هي. 1همانعأ

 ةدتص م00 1لعرم ةزوصتظ ءةلاتت عجوب هسأر تالف عيجو و مسار عجوي نرالف 0

 وتد همصقأت. 510. 74046 ا لمصمم ةاتط ملأ) أ أ دعجوأ (ل505)٠

 جو 17 , 707616, ]770510 ركداغ[ 65١5و لاه هطنع هل انك 1 5

 مرنم يتم 124. 002-1 , م. 0 [طدم ”!- ةنطتن عمنجأ. 0 ىتان. -

 1200م 1ع ةعدقات 0 مكقت هععابتأ ةرماتل الهر ةنعت (82027 , ل4ققعما., 11
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 م. 125) معصصوو هل 0206 018781616 هنأ هنآ1 910772 21:01:08 , 066عات11115

 هجون ةمان01 1طص 1[دداعمةنط ور م. هكر تطأ ناطءاسملا كنع هجونت 517011681

 ه0 درر هنن)» 0297:1167 رمت" ن عراق ر ةذكع هذا لعدم. 3 يجو , ةلكو اءأل65.

 3 اجو (ناطءاسلا كنع هجوم وف لىدا5) ءا دجوأ دهدقات اهيجو هلعجو 6

 لعدتوجدع ةهءرمات ءدصسلتتسم هع ه0 دف نايا 000 1070, 12228
0 0-0-0-0 

 معابص هلأو نمدكمب كيلا هجونأ اك بر اد ءاحسلا 1 ةايسوج ى لا ةجودو

 رفغان. ل هجو. ههجو ىذ يكحض لعد جمل 684 00 8 نككاض 2600م

 نم“ هع ه»ةىة8, م. !ابر 4 ه 1. (ءما]. م. لامر 1)ر اتأ دهجو ىف مسبتو

 آكهووووماعس, (0/7 دق, م. 92, طكطصم ”!-4لتطتت و ل, م. ذكر 5ؤ 5مل همصنعتت لتح

 هاا مكهجو ىف سبعو لطصسم ”ل-ةنطتتو الو م. ا"ملر 5, دهجحو ىف علكو 27 0-

 سيفه م. 1, 6 هيطنر ها يجوب ىفرصنكرب ل41 رلا ١» ١ طلت ةنحم ف 0
 م. 12. ل موقلا هوجو ىف ماقو 76542444 25و 2. اء, هدو انأ ل1 لاتع فقءاغ

 ههيجو ىف باوسبالا (820237, 67055. 24 1ط» 820منه) هان ىف دوحسم فقيرطلا

 مههجو و »]6 هطعصتم هذا 1ةدطم6 موتك هتك" (ظمءاطمر). - هدهجو نم جرخو

 م. 8لكر متم يتم آطصم 'ا-ةلئطتعر ال, م. "د1 ههجو ىع طقطوأر ةاومتظعةا ©

 هن 02065501 68 , 007197 ىده118 ]05 لالوة1. تع دجوملا ىفو م. هثو 10, وأ

 ر/075 (نءك. بوتلا كك 00 ةيجو ىلع , هم2205© و ©0004 و م. ]8 , ل ةعاتك

 11, م. معو 20 (1ءةطصر 25: 7هدهاعت» , م. 10: ةدلعاطداةطاقعأ» , دو همنع ةعأب

 ه5 ر7:06) 111, م. كر 4, 7107144 دحط صق : ههجو ىلع ةأور تيدكلا صن

 ىرو 111, دءمونسن/. ططدعمصوماتك 0ةخلك ذص 6/055. ه4 8ء]ة0كهصأ 2001 مهدد

 ةاتصأ م. اء, 1 (مجم يتم آطصم 'ل-ةلطتعو الو م.اد ةنئفحن ىيأزو ادار ةكطصم ع

 4اطتعو ]1و 1, ظءر زا. ارو ككءأرو و مسكءآرو كل الا ل

 10. ظوروونممر ©6720 6ر ةدط ه7 67ءزر م. م (دطأ هلعالاهلثل ننأ عضقسصستقع

 نعوسص ممص ءهللعطدأغ كلنعاتاع هدعادسصقأ 507 ةذأ .

 تزد" ا و08 راعط“ عمق 7200205 ءأ رج07:07”ه , م. هب ر 06 ةةعإ , 017 عقار

 ا

 عسو آر 6. 366. ]و 6074867184 و ١] 0+ كلدع نم سانا عسب امه نعي

 نأ هانا آطص 8دادافر 1آل, م. 226 ذموورذدو ءمدقااتعا1 026 دحاأ ةليفلا عسي ال

 ناسطلسملا ريغ (موردمصصع صم موتا عس لل5مودع). 1موصتتم دعمقات للعلن
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 جت 0 20

 انكننبد كك كعسيملا» ب 72م6 و م. 6و كو 7*1 0 ىو. لآ مس امو آطدم

 ”1-ةتطت, الو م. "و 5و طص ال10 15 هليج عسي هل ام ه. ع. (نمغهمأ., 111,
 دوه 2. هم >2

 اك تاندتلا ال0 ل رك فيضيو 5 2 ىش ىذعسي الو 1 ام ىنعسيل 5

 اذك ّلَعْفَت 3 0 الو كنع. 1831012121: !ذك ليعقنت نأ 0 ل 0

 عسي ال هنمو (14011 فيضم) فقيص ريغ عسوم رئاجلا نال زوجي ال ىأ

 نأ نوملسملا عسي ال هلتمو ةماقالا اميل زوكي ال ىا دعم اميقي نأ هينارمأ

 نصحلا لأ ىلع اوباي. ظممعععلممغ هانا 1106321-31 ةهععصر]2 انكاتك ؟67طذ

 عسو 602 ىفو ونتأ ةط عم ءمصلعرمم ةأاتا و معتم عست 2( ودعلا خيبت

 اذه ىف و ص وناتم 1060 06162112 ىف (ىف حرط باودصلا) ©[ ىف اوعمتجا !ذأ

 هيف أوعسي مل مهرد.جاسم ربكأ و م20 قاتم 16عءملدصت هدأ 5أذ6 هوعسي مل 6

 مهعسي ملر 01013 0161605 60لعمط ؟عمكات ناكملا ءىشلا عسو (مم» ناكملا ىش)

 ©أ ناكملا هعسو. ظدعورصماانمم عمات طاتزاتق ءمدكأءاتعءاتهصتق ءنأ هانا آطص

 ظولتأمر 11, م. 257 ةدحاو ةمرب ىف مسكامللا عسي مل. وأ هساعس لص طلق

 ةدعرمماز5 عسو تكاتك مهتم ةلوصتات هالمطعم ؟ءةدطت عسا و ده125 50182 271067228 و

 وياتمل1 ءمصقأطالأات ءانصص ىث. آلاعأأس اليك نورع هيف عستي ءانالا اذه

 - اليك ندرشعل عستميو صنم وتم ءعملعمم ةعطكات 11عمغ انأت عسي ءانالا ذم

33: - 

 اليك نيرشع سس اليك تدر نع غربي و 17, 6 كلل 0360 .و رش 0 72100-

 2027720172 17272072 225 272207826 , م. اة.. آلهكتكأ و م. اناث 2, عما ع 1111, هق-

 172001210172 1705171 72 ع. ىو 2. ةذأو 2: ةقفنلا ىفو 721/05 0765 ©7:0-

 و07" رج0167ه4 , م. هد", 2: ه1. هدد. د4 18ءاقلكم11. ذزوصتظعدت ناتموتع ع

 1ع هلديبممسنا (-ح داز) 6. جنت لوعاتأو 1و 2. ةهأ و

 سوسو 1 ءا 11 هزعما 8 ءقصخغ 72:4 ههيدادند رذاقأ. 1114 : ل جرا 0

 هلقع ىذ ببصأ أ 0 ءوأ مطمزنطات5 ءانزاتك 5؟عم12]106 هدأ ٌةصفتسأ2. 1ة:ةهدم-

 ماه ؟هرصصقع ةءءاتصلمع ةتصغ م. اء. 4, للة“ طمنلعرو 1, م. 195, ”3 و 2. 147 ,

 81, م. 185 ةءنن., هل. 1ةط. ءا ظل. آطص !1ه؟و ل1 طعقاعر 1]آآ, م. نا

 5, 113608., ساوسو 65[ ©7307“ 005626701206. 5ةءاتصلاتتع دآ12ع56]: سوسو

 الا تل 6 معا ماتمصتك ذص ةصتسصم ةهتامطتع (بءاقلاسم رطخي ام
 هيف ريخ ال امو رش نم).

 لصو ”. هيلا ل ص هصصتطو 1ءتعل5 مه00ن[ن مهع لوصولا ىف فلات

 (ىملا لصو ىتح) هيلأر يتم0 1ءواهع دمتصاتق ؟عءاع ؟ةهائاتأ همعوددنا ط]هن»0أ 5



 ةعدو ٠

102 

 يعل /72117707:21 6“ 601207" ءع3و5115 لاكاشأ , طقتم ا ةاج01 86316 0010 , 1407

 هوا. "072 7977/7297 510/0181 أ 2072 270/2024, ءأ ءمطقأتاتلكتت“ تاتلت ىفشحو

 نا لل ( مدع. ه0 8عء]1ه05ه1) ءأ ءدصح 1 (لوعاغ) 12 ري ةوزخ) 40 تك

 5.)و 575. ©5أ فسقرست. آلدأ 1 جالت 726707126 00110105 051 تأ 1

 رمععمصرما نسم طقطعو م. !1.. مدعط. 2ةقدلعاتس ل[هطومضتتل , م. 201, 2. طه 10م

 [1هرتعأ ه 7ءءوامعتم ]اجصلقهأم (م. 4 ذص ع4. 224) ءوه لعممستس. ه قلو 226-

 0 2ع” معدوم“.  ظولعمم دعمقتت هععات؟1 ةرصان0 لكوعاتأ ر 1و م. "هز 2

 عضو 11, 56 عبق د24, مسكات انأأا11, ان 371 1 (ء[. 1ة1ةياعتو م. اب

 2005 هل)  ءانرط ل © ىلا 10 2. 1115 َلَدَو عشخ كال عضاوت (11:ع69/). ذأ

 عمت عهأ 1100116 727:2[ ه1 »2 رمت" عع 5ع 1121 , هدا ءيناعستا (-ع عضشاخت) عا

 720065115 , 7171:2125 راذلغا (ههز»» ردك نأ ل0ءعأ ةتتعام» 71011.

 نطو. ىنطوم, ما“ قطار ةلصمم]. 706هئر, م. "خب: 11031121 1 ىطوملا

 نطاوملا كلت ىف تققوو ةةكِم تينا ؟نا ةنمو رمال ناسنالا 2 مق ناك

 ىطاوم ةعبس ىف ىديإالا عفرذ هلوق اذكو 0 ىل هللا عدا: هلع 0110-

 ندع ذه 0هددصم 9 5. 25 , تطأ ؟ع20 تدق ط قءطقتت ةلئتتوسع ؟ةطااتصأ ىطاوم معا

 جفاشم. 015. 45م5: هدهاشم ىفو هنطاومو لاثقلا نطوم ىف تيتو, 66 1-

 مملذر 4. 755. 100 (ةمدل ةط]لتة504و 27 0 00 1), 81ةكات01, 1

 م. 287, 1: نىطوم هدأ 0110016 70025 0 ][ذطده , هدعوو (ءد(أ., آ1آو م. 401 و

 وو. 2, © ذم جتسما21165 بارعالا تامالع ىنطاوم هدهأ اهعقاوم (71014/).

 ب.عو 8. 2تدص دل طوءطقتأ 7027, 11, م. 622 000عا باعيتسالاو باعيالا

 اى 0 م 2ك كار لاصةتسالاو 1. ©. 0206 2 0 21 0126#

 ©. 101 لأن 0 ق2 ىلا نالف بعوتسا , 010:7: 1021207: ع:»» 1

 (هانونسأو داقلت 71044) , ىءهالك ىبيعوتست , ه0 767: 15026 610865 6

 01مم طمطعمو م. ام, راسهنالا رمكذ بعوتسا , ه0أ 317272 07771120 ©

 سرع« هسنغر 8101200هقأ, 815. ظععمانو م. 160, 1ةاملططعتي م. "ه2. 8 (تطق

 لاو 11ج تاعما] طقطعأ ىقفوتسا] و 710. ممم 0ع دوعإ , (2/7 تاع, آر م. 114 135.8

 لطم ظدختأه, 1آ]آ1, م. 97. طظموعاطم»: كيج 2وع»“ مم 72 ه42غ7 , اماتأ 01م, 602-

 76“ نب ممم, ةماتتكع» عم للدءادامسأر 02247", عجمصتسعت, لل5ءاناع# 376ع 50

 [كدص20طغسن, 000. 1070, 1. 89 . عمان 613ا قرغتسا لذ لوفقنو
 5 و « هس 3 :

 ءاصقنو داصقتنساو ةبعونسأو هقرنغاو ءىشنا.



 42 7< 7 رح 3/ ,. كر

105 

 كسعو 1111, 06 30هطات5 3114 مآ1اتكطاتق , 272467: 5656 70010112 0111 5

 006172 عدن0]# د[ 117", ©. ل ةء ىحلاو رم. تى" عج هلأ (مطا اآطصم طا -ةنطتع

 !.دعاوتو ءانصص 722. 1. !دعتاو) و م. هل“.

 وغو .1١ 181عزأاتا هرحدصب هكلذ رغوأ و 7206 6712772012 ©7105 27" 0: 066 ©21[120 و ©. ةالذ ٠

 ذو. ا 10 ري لاَجر (م. ةحل*#) 510. ىدصنم ىنط زعم

 عقو 117 نأ هسفذ ىفو 5052020712672 2776021 , م. "د , 6 (ءأ. مسفن ىغ عقو) .-

 عقاَو ماهصع 1لعمص ةزوصتقءدغ يتم ةعيقو همعسمع م"0ء/ة» (ةطتا عله, 7254.

 هن ءمد/1., م.126, 6 ه ظ). 110. م. "بو ءمل]. ملو لألر زبك. 1هراقمدع ةتاعس

 1طآ تاعقاو أ عئاقو ةلسصصما 1 ءلاعر" ةلوصتط ءوطأ 0651© , 6 094066 ©6717 00711 , أ.

 8مءاطم»: ةعقاولا ذر ودح 1604-2770065:/ , ةعببقو و ه/ ه2 ءر ءماصطقأو ركهقأ ر 656-

 معطل ه1.

 اكعفد 115 © 5306 0 ىعلع ا. هد2672024 , مدع هنسة# , م. "8, 4 د 5

 تكل مدعم.ز 182027, لكقؤعم., 11, م. 157, 5, 214, 4 ه ظ. 111, م. 218.

 111, ه. ةعع. م.و, ب د., 22 ديم عنم هنمعبدهن## و م. ار 9 (دطأ مقلع ةقئاو)ز

 6 3266 م: ىلع 1. ه0] ال81 , م. هددز هنآ من6 18020 1غ12غ**101010101]0 2 2272-

 موت, لع للمصور ©7هده. 24 [طهفلتطتو طنمع ةققاوملا لامر م. هيل. 1. هدكب

 5 1لعرص معرجطاتس ءمصحعستءأر 5ع (000ع2 معرومتعاتع طقهطعأ م ا نع

 ةياعمب عدا ةصاعلادمت ءلقععتع ر تطأ (001ءمنصد 1عءاتم ؟ةناقأر انانانم ففاوو 2

 فقاو 5ةأذإا

 علو 17, 005. علو دعا[. ب ]لو 20255277205 رز :/24 7207:1865 ©1227 205 و 0. |.

 (ح ةطدم '1-ةلطتعو 1, م. ا11): ةةستللاعع مهب رهدلا علو و 76756 2. ةءر

 12 1 م.

 ىسلو 17111. 1". تاحر 4 معععدأذ ىليغر لمص 0006ج (10. ةصص٠ ء) طقطعا

 ىلممث و 1. 6. 6 ا ادد ؟عرتاطاتس ردنا 11 نما ص هدتلام قاتمل ةعادمد

 ]عرزعم هزأ معصم حاتم , [دتملعم عددا[. 1 عداعو هزمأ طل !وعز [اطص [آ1هتنلعدلات : 0

 قيمتتع لع قعدطتد (1هعتسصم 0علل ذص 71 متم" ىب» نع (نمج»سماطعع ع 17 هلع

 م2, همر. م. 1) مغدودحو مهسبحو مهيتاوس ىلتملا وىعوز اه ءةزااغ لع

 رددستع 8[ءلزاعمعدسعم لزعأا لع ؟ءءاتودلتطانك عد ةسوعتا ءا للسصتماتل ركسق ىلع

 اهل ىيلتملا للكل 6 مقاتا1و ممذأ طقطعأ مهفم لسحر ا اه ءةمااع لع

 1[ءةهمداهستت2 هل ىلمي امب كلذ واتم هللا فيوبل. 0 710. ةتط لبو.

0 
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 نحو٠١ قو و 7678105 و 065218105 607: ز2025 (ندسيلا فعض آ110111)

 ة[هأةنتل21: فيعضلا نقولا ىم مهتفعضا ىا ىمحلا مهتنهو ثيدحلا ىب

 ع هلو 0 هللا هنهوو فعض اذأ ىهو لاقيو ممالسك امهدعص لذات

 ةنسقوأ تأ 006 كا 8موعزد]1 لامع د0طتطوأت لع 207ممد»ع معرب طت» 077712 و

 80 م 4 1 ةراجحكلا نم نمو هب ص 66 لوعاتل, 1و ص. متو 7 عفت امو

 هةامق وأ هتنفوأ لا مهفم كحأو ىلع ةذرب (ة0510 0072”77067267:07 127“ ةةنمل

 ك2 دلع ىلبوو هرم 21727 م. ؟م, 4, ؟ةددر 4 ه [ظ[, آطصم 'ا-ةلطتتب

 نا ىلوأ لهما م. بعز 7604, 11, م. 631: ناك ةّيفنحلا نبا

 مرتكملا داوسلا نوكا نأ تدك (اعم ىل) ىل ىَلوأ هلعا ضعب تام اذا لوقي
 ىلوأف كَل ا لجو زرع هلوق هنمو كيعوو فهلت ملك 0 (001. 15 55. 4

 0«56[.): ه4د05: كل 1 انك لدا 0 ما 360 16 1651 20 61

 م. 8452 هتلئاف ايش قواح, اذا: لجرتلا !لوقي , اهل ,ىلوأ ١ ىسعتلا ىلءاش 1

 قو ىل 5 لاق ةميظع نم كلف اآذاو هل ا ةييدحي كاك ام دعب نم

 ل راوج ى ذ تيم تام اذا لوقي ناك هنا ةيفنكلا نبا نع

 لجل تشنأو اًرشاقتم ؟ن ىسصم قو ندحملا تاوسلا نوذا كلا

 لاقف هنم كلذ كو ىل ىَلوأ لاق ٌكيصلا هَلثآ !ذاذف صنتقي
 555 62 دردوم هك مه لم هدد ه 2هد6لا 5 5 دمع 21 21 تاما وا

 1510. ممدتعتم لوعاتكو آو رضع 1, 3و 8[هؤجصقططأر م. نأ", 4, ةأ نات05 1005 ]ةانح

 0316 جنعامر» 7707142 دادط ىلو.

 ني. 12:0ع:طزقلا5 10ءانانم مغللو نيحجبللو م. ”كاذر تطأ 710. ةضض. هر ن1“ ب

 1ع ةزومتةءدخننمصع لنءا1 ىديالاب مهودخأ ر 2. هلو هدوء, 53 5 1. هعأ ةذط 0055.

8 30 
56 

 فيدو ىفسوي بوقو 2. |١٠“و 4.

 عقب. عفا ه«5(/7, 06 10ءمر م. مرر 9: ممعاقمأط. ذص ؟ةداقات م0816 501 هن

 م. همه

 اطرد ة[ه]رتق ةمانل يحصل طدعاطقتل , د45 : ليلا نم عفاي ىنعراج

 7ع سن لك 01

 لكان سند | 0
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 ع. ع, 15 : 38116 ممساقكأ 1ءءاندصعمم 000365. ظعصمدع ملف 0

 هدر 4 2 1.: 1[. ؟ان16 ةفرخزو هساكنو هماخر نم اوم 56131115 كات (00-

 01 نعصت و 5 000 0 انغ ٠

 هر 2 2 1.: ل1. هماطقأاتا انك ممر ةانو 1060 6556 © مهمممأ16 رممأ اي

 خلا لما رشعم ىكن نينموملا. 4 510. ء. ع. لوعاتأ, آر م. نكذب

 10 يلا نأ ثّدحتن ةّيمور لما رشاعم انك انا لاقف.

52010 1121 

 1 ل

 1 ا ىف.

 زو دلك. هغ ةصص. ع: ل]ط©طصم :طءةلطتم الو م.هر 15 ةطكعاأا ةلبللا.

 امر 1: 1طصم '!-ةنطتع نت006 ئه 1

 ام, 9 ه 5: 1. ٌكشرمو 000.
 نس 10: ظردماتعدتم !هءأ ص ةصصب ع0. قمفمدعط طمص هدطصصتسم م13[,

 8عصمع متطت ؟10عصاسعت 56 كمأ ىف هز عمتط ءدمع : >10عمعمع

 كمأ ىف ئنأ قينولا كلج مك 1١ 6. عتمأ ؟62طع723 مهلعت

 ملعاتك 3 1110 هزأ 761عرجأات5 0ط 12663511312 ©1152 113116 113 70“

 مصمم 006 زوتكاتس عا هطروعامأ طمهأتتعطت ]135 7726761720 عرب

11 
 ما 7-7

 رزه 4 و 1: 1: دتادمتعم.

 ال, 9: 17هراهعدو 1ءععودلسسم لييذع نم تناف برعلا نم تنك نأ,

 اب 582 4: 1. هعئابك 00

» 

» 

22 
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 1327 117 6: رقكمو معصمعم ءةدأر نأ ههنا لطصم ”احةشنطتعو الو م. ٠١ رقكم

 ىنتالعلا ءوج نب. 1616 ةصص. 6.

 » 11, 7: 0هموننع ىطبنلا نايح هط آطصم :!-ةئطتع صاتصعاتزرة مات

 » ل1, 4 ه 1 ءأ ةمص. ريك لطصم '!-ةلطتعر آل, م.اذ طقطأا لغا لجر موهلا انأ

 قاوعلا.

 » ل1, هصص. وين: هذع نيتموانع آطصم :ط- ةلطتتر 1.

 » 1, 11: لطسم ”ل-ةلطتع 1.1. ميقألا.

 » اذ, 4: [طصم '1- خلطت", رم. ا ةهع. 000. 8001. دبان مدنم ديدين.

 » ار 10: لطصم :ا-ةنطتعر م. ل انآ. 000106 ريش

 » ظخى, ةصص. ©: آطصم 'ا-ةخلطتعو م.11 56ه[. 36 ناس. عمق مم ناتسحد

1 

 » 8. ةصص. 6م: لط©طصم 'ط- ةتطتعو م. ل رمعملا

 «» 8غخر ةهسص. 0: لطصم ”ل- ةنطت#و م. 88 لو زووجف»

 » زر ةصص. 24: ]طصم '!-ةنطتعر م. 8* لبكلا ىف العو اورصباف. لطم اةاات

 1ر6 ليج 6غ ه6 67مو5. ددط لحسرأ»

 6 01 11 ءساع (2"ة1ةوعر, 1869 , 11, م. 508 م1هعآعاا

 هتلعو 210 ةةياغو.

 «» سرر 9: 1. ممانسو دلني (3[.).

 » ضرر 6 د 5: 1. هليقاق (31.).

 » ضر, 4 2: 1. اهنكتفال هأ جم

 » او, 011.: 1. لضفملا.

 » ثمر 10: 60 مام آطصم ”ا-ةنطتعب ؟, م.احر 5 طقطوأ مياس, 01.

 » سو: ]م اضد0زشهصع نتمهلمصم دةرتتتم وأ جالا كل لاقي 1 ىنب نم لجر

 (7076 1و م. ٠

 «» عير 6: 1!. ميمومسلا 16عمتع (ة. كَتعَي مث) ني ميل ام ىلع لدعلا نم.

 6( ]وورد صليت ةاناعمل وأ 6-5 زد 00016 هرح]ةذومل 55

 ]نا محسص !, ينحصلم ة]لامعد ةءيمتاطع. آططصم 'اعةلطلع, آل

 م. 83 16 هيلا ىدتهن ام ىلع ريخلا "نما
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 صوم. عر مدعم. ءا نلأ.: 97ه (21ء20ءا5. لملم 6. , 18710, م. 14) د]خ ع

 م20 ىف © لوقي 6 لوقسب (نغ يتموسدع مهم. 1!.). 5

 ةرمعدلمغنم معععددة213 208 5أب

 هدرا 0 1 1-5011 كول

 رى عسر ن]غ.: 1135001, !,. م. 5 ىرج#ل آطدم :ا- نطلع, ”؟ م. نر“ 8

 ىرتكتل.

 ى ممر 4: [طصم ”1-هلاطثع فصنأو لدع نم ّلكب.

 ب مع, 5: 2056 تبغرو [طهم '!-ةلطلع 300. دنع

 ى معو 7: عم كتءارب 000. كسارب 5. كسترز 001*3135 عا آطصم :!-ةنطأت

 كانيأر ءأ ةأع 6.

 «» ت2, 9: 220 نوجركن امنأ لكطمم 'ا-ةنطتع دمعاتسو اوجركت مل, 8150*هلن

 اذه مكجرخم اوجرخن مل.

 «» معو 2 ج 5.: 1. ال نأ ةءءتص0. 8125:ه01, م. 458 هغ آطصم '!-ةتطتع

 » عمر 7: 1طصم ”ا- ةفئطتع, م. ***, مقلع ءاقشلا. 182ءاملع طقطعأ فلاخ م

 كلمع.

 » عمر 6 خ1.: 3155: سلك ءأ لطصم :1-ةنطتع نآورهنلا , يتم 197 هل 2ةءامعدع

 لدطعأر, معدعاعمك متستمتس رهنلا اماعملممم لذع1 م0 نآاورينلا

 1710. دهمرم2 م. "4, 6.2 طر لاهعاتكر 117, م. بنار 4

 «» تهور 5 21.: 2:0 اوجرخ 001*1135 2356+ مهيديأ اوفك اوجرخ نيح,

 «» هر 42 [.: 001*1135 اوضرعتسأ»

 «» عمر نلغ.: 1آطمم ':!-ةلطتع اولوتت 0 0

 » عمك, 4: 20و56 فاخ نم امك. هللانع 562. 1125*:ن01, م. 458 هغ آطصم '!-

4 

 » ع4, 9: 181[ءازدذ ]طصم :ا- ةغطتعر, م. "هر 1 اهريص مد.

 »د عفر 10: ]طصم ”1-ةنطتت ممزلي ان 000. ها 0ءأم0لع ملس

 » عير 4 5 1.: 1[ه5'سلكثر م. 459 طقطوأأ ىتح ةصاع ضرعأ.

 » عمير 5: [طمم '!-ةنطتع م. هر 9 دوو. طقعع 7ع2ط2 0مقتم اهتطاتلام

 705 2/19: فلاا]. "اغلا
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 ع. خمر 5: (1. لطصم 'ا- خخ طتعو ؟", م. م*, 5 2 © كليلا دبع نب ديزيو

 ناك نأ ىدعب نمر عن 0616 ةسه. ©.

 عقر 2: 220 اطو 16ج. ءاطو.

 كر 8: 1عوعملادمت 5أ سآلا : ه8 تا ا

 8و ةصض. و: لوعاتأار 11, م. "لبر 12 هرخسبي (ء ناتمواتع 0ع مدكتع ةلح

 11هطمل1ةط1 ةط10., م. هن, تاغ. ٠.5600

 نإنن, 1: 220 مهب لدوري نلقي 14: دهن كوور ىفوا

 هى 14: لطصم :1[-ةتطتع, م. هآ خلا هس رق نم مهسدكأو ءاأ توملا 60

 ومالا“

 ةهنغو 011.: 0 حونل آطصم ”:1-ةنطلت, م. نأ“ جوفه:

 هل, 6: ط,م ءآرفجلا 1. ةارضخلا: 714. ©7058. ةاتط رضخ

 هنو 13 : خلا تناك اذا. 1056 76155 12 هد ءا انس ليوطلا (1

 همر 4: 1. تنفخ مدو تيفخ.

 هل, 12: 1ط©طصم '1-ة(طآر م. هم م05 معلدج طقطو؛: ىق انالخ هدلغأ نواتقي

 مهطابنال اهوحابأ. 12. م2هممد. هةوحايبتسأ 5. هحابأاو 4

 2012015١

 «م, 11: 1. صاصقلا (11.).

 همر 9: 1[. ؟ملغ بذوش. 1طد ظكطمللمس (111, م. 11 ه0. 8ل.) بدوس.

 “4, مدعم: 2:20 !ديدع 1011. 6. اديدعرز 2ك. 6/مودى5,. داتط دع.

 00 ا ا ورمل 20 انفلكت ا مممةمتعمع ذم (00., آطصم '1-

 قاطتع م. هثو 2 طقطعءأ انفلك. 1356 1 عمو عمل تصح هدأ انغلكي

 »اتأتمس دمت طمتماتك ءمه3ع2عرتع ممر 7ععاتكعأ, معع !انععتع «0ه26-

 ندر مم ؟هومعصلاتا“ ءانم> م625عونمنأ ذص اههأم [مكعمتع'*' ع6

 ناسيح آكطمم '!-ةنطتع طقطوأ نيتمواتع نابيحي

 اذ, نآأ.: ةطصم ”ط- ةنطتع :ععاع نمصأ.

 41, 5: آطصم ”ا-ةلطنم :ءءام رقسا ءا لعاملع رقشا رمحا.

 كف, 4: لعام ىبأ.
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 3: 501*3625, 7”, م. 454 الأ سابعلا امو ءارقص ةدارج الأ ةيلسم ام

 سوطسن ني سوطست (ء م. 506) عا 79036 32م0 آطسو

 :1-ةنطتع الأ 0110.

 4: 1. طايتاو.

 5: ]طدم :!-خغطئع طالخأو.

 7 نوققصت 2135:0031 نوعقصت.

 5: 1. ةيلسم.

 8- ١ للعتالا+

 5 8 1: 1. دوعسم تخأ بنيز ىبأ نبأ. 505:0 عدمتسص 35[8*ت01

 2دنمقط ةممعء]]دطوغت» 110. لطدم ':!-ةتطتعو م. مقر 5 عغ 10,

 ءا م.مح تلك. 2ءداتادع بنيز. 12ء1ءدغطع 1عتلطع ةصص.ب 6. هدم

 135:6 55. 4 3 1. م0 ديخأ يدمودع 1[عععملسمد ءوأ دتخأ

 3 د 1.: ةلتمتسممع ءمدقتس0عملد5 ءدصص لشهب نب دتيعسر 0ع يتم 714

 لطصم :[-ةتطتعو ”", م. ه2.

 دصص. ع: 8125*: س01, 7”, م. 47 ل لطسم :ا-ةتخطتع, الو م. 38 م2ع-

 ههطأ4 ةدحوملا ءابلا فيغختي ةبابحو ماللا ىيدشتن 0

 5: قممع]]ةطوختع تعم# ءزاتك ةدعس

 مدعص.: (1. آطصم '!- ةنطتتم م.

 1 2ايام كيل. (112)د

 ةصص. <: 01. يدمونع الآد5' سلأ1, ؟, م. 429 :ءنو. عا ةستلع «مععامعم

 لوعدأرم 111, م. 11. 5 6

 4: 1 حجت (3[.).

 : 1. ارفق, هك. ة[دم' سلك, 7, م. 453 ك4 كطمم :ل-ةلطتعر م. 3 غ1

 3 3 1. ءملل. ةمص. 65: (مرمععانمصع ملطتنل هررصك عدا. لعلاتع ةعواتع

 طعمو ,يغصلا باب 3ع ريغصلا بابلا.
 دوم هدا

 مم, همم. رك آم ءلثأ. 9[هطدع201, م. ما ةببرت»
 هم هع

 مس حمم. م: 1ط10. م. نق, 5 تع

 ا كن 1 ةعقن لك

 3 الءو

 ال5 و

2 
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 ع. مر 7: !هرامقدو !1ءمب 8 نمل

 ممر 8: طم كلذ ؟هراهمدع 1ةوعدلسمم كلذ نم.

 9, :5١301 الطصم "ل ةتطتعر ا مم ا" ودعلا رك ىذا

 و8 هسص. 24: ]طصم 'ل-ةلطتعو م. اناث و 5و رامدعهتتت , 000. وعلق. 702,

 4 1. ءا 8[هلععامأ, 11, م. متر انآأ. (نتأ انأ ططمصتتتا 16[ا6-

 ممعسرت 72101 طتئامرتحسم ءصقتتدلل) , ن0 0ا3ع طقطعمأ ةبلعت

 وس 3: ىصح نم افك .كخا مذ, مطمو ”1- 4طن ىم افك قخاو

 ءايدحح و 00211550 ككاسملا

 12 هن. ميكي 00

 وعر 216151 قابلا 810

 15, 4: 6 جورخلاب هرماب فسودو 0 ”1- ةاطتعو م. بنر 9 هأ ل[ةلطسقأ

 م. منور 8 8 5 يورخلاب هرماتو 50. ةعيشلاا

 ؛ه, 9: 1. كنرغي (2[)

 ول, 5: وهن 5[ 75 ؟. كدجحب اورحسغ كفوو 1كطصم :1-ةلطأعو م. ام

 كّدجاب كلوا ركغ كقو.

 11, 4: 0 أوفتوو ىل اوعياب 205 هنأ ءأ آطصم '!-ةنطت» تيجوو ىنوعياب

 (مهقنعو) مهقانعاو ىقنع ىذ ةعيبلا. ش

 و14, 5: ظعداتادع كلمأ , نغ يتمواتع طقطعسا آطصم :!-ةلطتتع أ ]0 ةنكم

 11, 4 2 1: .1١ نع تحيتسي هناو ها لعام ةصص. 4ك. (2او. ءا لطصم '1-

 قاطتعو م. امل طقطعما نع تحبب).

 و4, موعص. عا ةصص. ©. (نهدظعممسأا طعس 1ععءاتمصعست ناتمواتع لطصم ”!-

 قاطتع 1.1. ها 2لوررةتعأ 1 75 5. نطأ !ءوتصاتك: كمحر اولاقف

 رفغو هللا امهمحر كيز لاق رمعو ركب ىبا ىف هكلوق ام هللا

 اريخاالا» الليف لوميا عش لها, نإ ااكتحا كعوس ا

 ملا لوقا ام كشأ ناو.

 907 0 0 عا 0عا]ع ةصصن رك

 ؟ر 6 ءا ةصص. مث: 1طصم '!-ةنطتع هأ 0. مهسفنالو مكلو ىل. 82ءاملع

 طقطوأأ آطصم 'ا-كلطت» مكوعدن.

2» 

»« 

2» 
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 ايش 10 ل ا فطن 000

 » 5, 5 ه 5: ةطصم '!-4نطتع, م. ام" ىمرضعلا مث ىعبتلا.

 » ةمر 2: 20و56 دحر موورعملتصت هدا هع ةطصم '1-ةلطت» ها 2اهدكةنعأ: قلغاو

 ىلع يجحسيلا باوباو قوسلا بورد (تلصلا نب) مككلا
 لسراف ربخضلا هربخاف ةريكلاب فسوي ىلا مككلا تعبو سانلا

 ىتقح اًسراف نيسمخ ىف راسف ربخلاب هينايل سابعلا نب رقعج
 هربحام كلوي ىلا عجر مك لاس ملاس ةنابج غلب

 » لم, 5: [هدعهنعل طنع عكا 0ءزامصلو ةميلس نب نايرلا. (002:1عدأتت ه0

 20 1آطصم :ا- ةنطتعو م. امل.

 » 1م, 4: 2م ةلاجرلا كطصم :ا-ةنطتع عه 2هدكةنعأ لاجر ةيناقيقلا.

 » ومر ةصص. ريك 26856 ةينيسح بيتمودع ةجان0 1طصم :!ط- كلطت» عا 2م ةلعأ ء(

 1هرهعدع دتمما وت ممص لعطصع»25. 1006م 006 اعولعف 0161

 اان م. هاو 0

 » دمر ةسص. يذ ةطصم :1- ةفنطتع ها هركةنعأ ت0 و06 ةسانكلا.

 » ووري 8: قطصم ”ل-ةنطنع ها لطص كطمللسم (111, م. !.., 9 60. ظاتل.) ئفزملاو
 10ةنك1 ىندملا (مب0 دعس آطسم ”:1- 411 كيعس).

 ب ل.., 5: ىئيأ. 2اودطعا ةهزاتك 651368 ىبكاي.

 را ١ 115 ا زجانت»

 د 1 م3268: 1 نيضقاتتوأ-

 5 1.11 9: 00 1 ءععرع جاعلا وبا مل لاقف مجم ميعاربا هل لاقف.

 » ل,عر 5 3 [.: 115 ءاشي.

 » زمر 8 هغ9: لطصسم :ا-ةتطتعو م. 81 َنَح ترقغ نأ

 » لز) ةمص. مَ 1طمم :ط- ةنطتعر م. زوم عا آطص لكطقللنهر م. 118 ىراكصنلا

 بيهيش نبأ
 «» لأ ةمص. ©: 1 ىنابتخسلا ردزو (ىناتسكسلا هدأ 1ععانم 315. طعال).

 د ( زار ا كا 1 1 فرسلا

 » ل, 5: 10213556 19عي هدبون.

 د 1 1 تاَبلَخ,
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 4: 1. )1. 710. لطصم 'ط-ةنطت#و ”, م. ل١ هغ ااه

 4 5 1: 1. !طختساف. 24. ه-هو8 كغ, "1, م. ١.١ اذخناو.

 هصص. ©: آنعوازو كيعس طئتمع 01863 ه5 000 لص 10216 0110 115115 65أ

 ةتعام» يتمىيمم 0ع 5310 ظلم اططقاتكوم 11زةءطقس دععصتم 631

 1710. لك. هل-هو هتف, الط و م. اء“

 8: اعيكتسإ»

 6: »وقسم معهموهتغ 1ءيونو هتتكاسي (ىدف موموودصق مه'طقطأاع

 لمصق 1ع مممصمع ]ئع ندع ]تت) و 0004 205 26

 4 3 1. 56ن0.: ؟! عيقاتق مآات585 ةانل آططو ”1-ةغطقتتم م.

 1: 17مل دتمماعمع زدطوإ لكان (كهدسدص) و 5 رخص 00 ص

 مسكصق ةهمصصم طقطوتع ةزئوصتق ءداتمصعسم اممصقأاتك هم "0720.

 10166 موووت 06 ركض وناتم1 8 م دل جملا نع م0165

 026 رانا 1. ه. ”ءامسصت# هاةوننعت» هم هوننع. 560 طقصع

 ةومت 8 عدت مصعسم طب 1. صمص ين3207326ر اتهاتكوات1 506 !صاعاات-

 جزا, معع ؟؟هأل يتلوعممسم ةئاتلتغ 20 1ل!تكأضتصماتمست 14 4

 مرمممدتلا. 1 11456 16-١1 71 مب لب منسع م216أ

 16جءدلدتم» 6556 لفاونلاب ارداص»

 2 61 5: ا: عجْرأف أ سكك رم نتو 724. «29-1/]:. تكبصاخ.

 1 2 0 6 ةوبه ضرع ىلع اموي صبنقيك.

 5: 1. كيعس تنب كلملا كبع مأ (8ةامة0267).

 1: كينرن. 18وعام آلآهز1] هةاتاانتا كتي.

 5: 1. لاقف.

 .٠* 65ال ىَلفَتي و 710. © 7هد؟. زم :7

 11: 1. رهيبولا ابا ايو 710. 1طمم ':!-ةلطتع, م. 111 ها لعلم ةصص. ©

 5 1:.801.. سفتشت (1

 13 ةةهونون.: 01. ةطصم 'ا-ةلطتعو م. ء..

 , 12: ؟10لعاسع 1 عععملاتمت ةرفتكام»

 , 1: 3[هاندد موللا (8[.)»

2 10 

 أنو

 أوو

 اأو

 طابو

 أأالو

 امو

 ]4و
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 مده. معو 4: 151 هماتصسع مجهممصتغ 5ه ممل 6ع موك نيت3ع هدأ 1ععاتم 84. ه1-

 هوآ. 71و م. ط٠

 رده 1 1 نس 824. هآ-هو]1 673 , 71, م.١.٠ كنهكينتا. 6 ىليلخ

 ود. 7 طقطعا 1لعمم ليلي.

 » ا". 1: 1. تلاقف كيلولا ةنبا ىلع تبضغو.

 1 ل 251 تيت (8.). 2,0 ذا 2١ زدطوأ ءعممدعتع نأ تح نك

 5517 2 71, م. اذه طقطع6 اهغاغس انيلع ىملس تينح

 تك
 25 171 14166 ذوبدنزلا همع. 824. مءآ-هعأ., آلآ, م. !*ه.

 «» اخير 6 2 5 :هو.: ة1ءانسك لالخ هغ لالغ (/).

 » لخبر ةصص. © : الآ35*سلأو 7 2 455 عماطلا.

 «» لم, 5 ع6 8: قلتم عامعأتم طمصتص ؟ءعمكلعت]هحتصت عا ذص 24. عل-عوأ ب

 ايا ا

 نى ل نكد

 ه1 ع1 اومرق

 » وز, 4 تح 1طمم :1-ةنطتعر ", م. 21, 7. ظموعمد ص000 10ءعدد 197, | كرس

 كراذ لوح ةقرابلا رثكت هللاو نذا.

 » #1, 10: 8256 بييص نب سقيب نب كطشيعسو 510. آطمم ”1-ةلطتع, م. 1

 » اب 11: 1. كيلولا ماقو (1ءاطةمعت7).

 ر» سس, 8: 1. تيرغأو. ةطهم ”!-ةلاطتع, م. #8 تيوغأو.
 ” 0 ةال111 رو عسم قش كيلا 00)

 01 م 5 000 نا 5 رم. 1 (عملعمم ممم0ل6 ءمر جداتتت

 لطدم ”!-ةنطتع, م. ل.

 » »عر 10 ةءو.: ةطمم '1-ةلطتعر م. ل“, 5 8 1 طقطعا دولوم مانغا نانا

 غ 710. يتقن مشا

 «» خور 14: قكماع ىكحلصا زمدومعملادست ءوأ لخدا , هذ ك1. «ا- هوا 11 م. 1 ,

 » ابر 4: 2,0 اوتكيخ آطمو ”ل-كاطتع, م. 14 اونيكف (ءا. 10. آلم. مدن

 3 ءا هسه. 1) ءأ ةذع للف. «1ءعوان, الآ, م. اذمر 2.
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 8: 21#. هلءعهوع). طقطءا نولخديو.

 13: 1آطصم :!- ةنطتم 1.1. رمكلا قوس

 تاغ. هوي: لطصم ”1-ةلطتع, م. ؟"نر 1 نب كلبلا دبع نب كيحكم.

 خلا لكيكام.

 7: 01. )1, 2 ع6 ةصص٠ ه. ة1طصم :!-ةتطلعو م. "در 5 5 5 فداصم.

 "2 2:70 ىيخاللا ]طدم 1-1 طلع طقطعءأ ىعضنلا , 5001 822. <«1-

 هرع]. 31 205161

 6 3 5: 1. هجو. 2وزملم 1. هد ةآطدم :!-ةنطتخو ر» ةلدو 4 ه

 ا ان نتمتع الآ. 61

 5 3 2: !: رّذسعسيو. طعوولمتو 77 ءل1 1ءوععع زدطعأ رااعمو: 1 عام

 ةمعسلمدتا متاتسمسم 1ر2 ممومدمطتعاس

 2 5 1.: ة1ءاذسك ريما (2!.).

 1 0“ وا )0

 7: لطمم ”ط- ةلطتع, م. ل1, 13 دلل انار دهل 000. هللا ابأ طقطوأب

 انا: 1 اولعذ.

 ةهصص.٠ <«: آطصم '!- ةلطتع 1. 1. ةيارلاو ىدنسلا , ل014. هقا-عع]., 171

 72. اذحر مدوص. كبازلاو ىدنسلا ها 16ءاز5 ىدنسلا هوصقعمتة»

 نع طتقغمسم]3 ذط10. م. )#) ةهن. (01 3135*ن0ك, !آ1و م.

 5 1 1.: لك. هل-عوا., 71, م. 1 طقطوأ ىبشخلا هأ ةيبشخلا.

 1: 1. كتيأر.

 9: ؟10عءاصع 1؟عوصلاتس نولعكت سي.

 5: 1:0 ناورم ىنب آطصم 1- خلطت م. )10 ةره ىغب.

 6 ه 1.: [طصم '!-ةلطتعر 1.1. ىداولا وريع.

 , 5 ه 1: لطصم '!-ةلطتع ءانولا نم اذه سيل.

 2362.: “1٠ انا نأ همهز ءئءودصص. آطصم '!- ةكلطتعر م. ام دنوبيعب.

 5: لع. ها-هع].ر آلآ, م. ا. نعتمونتق طهطا اعيكام.

 4: 13عام زلنا. ه-ععطمر 11, م.ا.١ طقطوأ 5530 رم متلعمت انا

 نتنموسع عداتادعرع لاتطوأ لآ. * طه. جاوقلا»

 : اا

 رس

 إو

 ]زوو

 زز*“بو

 ارك

 مك و

 زثكو

 اا

 ا

 او

 لو

 |وو

 الو
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 موه. زير 7: 21. 1ءجوجع مدلك ىنوديشي.

 )عمو 8: 1. صقنوو 510. 055

 اذ. , 5 4 5: 2,0 كيتيطعا آطصم :1-ةاطتعر م. 18. مكيطعأ.

 اما , 14: 1. اروصتم»

 زدمر ةسم. <: 01. لطصسم :ا-ةنطتعرو ا, م. "نر 4 8 1. هأ 0ع]1ع وكيتق240-

 كيم ؟عجطو : 1ه[3556 6

 اهقر سلغ.: ]طدم :ا-ةخنطتع ب لاط م20 ىديك نم.

 انءر 2: ]طصمم :!- خغطتع مهلك م6 مهيلك.

 نر يا 1 ناوونقع 0
 ؛ه .( 5: 1: ةكعيابأ-

 اةبو 13: 1٠ ىشرعكلا ىبأ 656 لييعش نب رضخلا.

 اذ. و, 3 3 5: 1. اويجو.

 اهب, دل: 1طدم :1-ةقطتعو م. ؟هز“ر ؟ه*ر 01 ناجّلم.

 اذذ. 9 مغ ةصم. 6ث: طاسءو 0عقووو 10ءعدختتت 0 اتستتصت ؟0عةطادلاتمم ,

 ق. لطصسم ”ط- نطتعو م. "2.

 ادد , 14 : ؟10ءاتع ٌدصخعرعم0ا181 نأورم نم 056 ماسلا لغأ دنع, هك. [طمم

 :]- خطط م. ؟هلر 5

 اذح دلكين ©هز1. لطمم :!- طع, م. هد 1ةوعصلسس ؟106غدع ميعاربأ لسقشو

 ناميلس نبا. /
 زدق , 9: 1طمم ”1-ةنطتع 00 نيم عم ديزي نمي.

 ادق , 14: 5زمصم] 1 ءلادك هوك لصكع7عي6 م05[ خاو: ناكو لصوملا ىلا, نأ

 1طمم ”1-ةنطتع, م. مهر 2 ه6 5 هأ اد, 18. 2عدع1وءاسك ذطأ

 ةممو]]2008 همكأ نب نارطقلا (60. ظل. نرطقلا).

 اه, 15: 1. ةنيدملا لصوملا لعا ع( 0616و دصصن رك

 اك. , ةمص. ©: ناتبات ناتبنكملاو ذم ه0. ظا., 111, م. ا ناحانجكلاو

 [كمدزد 5ءمتطومُت ةةعمصلمم 1طصم ط١ ةلطتعر م. اح ءوا وبأ

 فلد (60. 801. ءاقلدلا ابا.

 ريم, 7 مغ ةمص. ين: ]طمم ”طقةلطتعر م. 8. ىدنلج نب رغيَج ىبأ.

» 

2» 

» 

0 
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 . لا*, 10: لآ. مدا“ هرئانخو :ه0 710. 6055.

 1ع, 1: 1. ادعس.

 ززذد : 186 لسمطاتك دزعتك ممدصتصم 5ءطقتطموس , هل ن4تمواتع آطصم :!ء ةتطلت ر

 م. ظلءر 9-4 ع+ ا“.

 انك, 5 ه 5: 1. عياب.

 اؤم: 1مئاتسس 0 طتمامدتمع 1هعوخت» ةمان0م 1طصم '!-فتطتعر م. انف 6م

 الح , 10: ة3[ءانسو دتمكقم.

 زثحر ةسصب 2: لطصم :1- ةلطتص م. اثمذ ر نتمودع جلب طقطوأ. 0طوومرةصقاتست قا

 صقل ذطأ هددقتسلا ةبقع ىب محلب ها راتخملا ةرمح وبأ (ك.. ل

 117 1-1 نوس ه0

 اا , 8: 1. نهيلعوأ (30)
- 

 م6 <

 انو 11: 1. ىلوم.

 ار ا

 امل, 4 ه 1: .١ لالجلا :خملس ىبأ ساتر.

 احل , دلكخ.: 2ءعامدت هصصمادعع طقعع معنطو عدوه 0هددصل (8 55. 45 عا 46),

 نأ مممداننا 12167

 زيز#, 9 ه6 ةصصب ء: لطصم اح ةتطتعم رم. 118 ييمودع ميصاخ. (تدس لآ. طتتصع

 ءءوصقعم 16هعوطصلاتسم ءووو ةرفاقمت

 زمخو 6: 2ر0 مهمرك اف لطسم ط١ ةنطتعر م. "ادور 4 مهمرزلاف.

 ازرع مدعص.: ةطصم '!-ةلطتع ماعطاتممواتع ملاس

 امنع اتلاءر اذه هغ اخ: لطصم ”!-ةنطتع ةةصرقت" جيرس متم حجيرش 36م

 ادهمر 5: ؟10عاصنع 1«ععدلدسد امي. 1طصم 1< ةلطتعر م. ا ءل' ام دعم ليكيو

 هيلع رهق.

 اثر, 2: طم ىّدعملا نب 1.١ ىنعملا, 510. ةطدم ”1- قط, م. #8. تع ان

 ام, 15: 1. عجراغ رصنلا ةيأرب.

 ادار, 14: 1. ىنخاوي (11.).

 اننبر مهعصتت 1 آ['056 عكربو ]طمم ”!-لاطن امدعرت (م. ا؟!*) : ةعباسلاب

 عكربو ارقي مث اعابت تاريبكت سمخ ةيذاثلا ةعكرلا ىف ربكيو.
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 ده. امدمو 4: ا]طصم '!-فغطتعر ع اها 551 ريح,

 » 11١1١ 8 عغ )18, 8 3 6: طعازدو هتمدقم.

 «» 111١ 5 2 5: لطصم :!-ةنطتع هحص ؟هءولن كيت

 2> 1917 5 2:22 1: !اعلع

 » 11". 4 ءهغ ةهصص. ©: ]طصم :آ- 4 ديوس نب ىبانلا.

 «» )18. 6: 1. مزهنا (8[.).

 » 118, 7 هغ ةصص. ء: ]طصم :[-ةغطتعر م. "4 51غ. دالعلا,

 1 نب برح.

 » اآدر 5 2 1: ظدءلتأ ىب هللا دبع همام ىرسقلا ديزي.

 » ا؟هر ةسهص. ء: اآطصم :1-ةغطتعر م. 1.1 ىكتعلا نأ 1عععمأ.

 » 151, 11: 1. ميعاربأ ىب ماسي: ته آطدم :!-ةاطل», م. ها.

 «» 15, 15: آطصم '!-ةفغطتعر م. كنز ملم 5 مد

 » أم, 5: 177هأ] مممددنا !ءوعنو ئفخن يسم ل55 ءد]غهغعمص همس آل

 18عءاتسك 2!. 533064 >ءدانأدع»ع ةملس ابأ 1

 » اامر 6 2 5: 1. لتاقم (01.).

 5 م 57 رببملا آطدم :1-ةغطت+, | لل جينملا.

 1: لطمم :اءةنطتع 1.1. 5 ه 5 هعرذم ىلا.

 » كلر 5: آطصم :!-ةلطتعر م. لبر 2 مكرومأ نم انهرك امو.

 6: 1. ةمدقم. 231516 776ز] لدطعأ 0ء]ورع مرتدك وجو هأ :ءانمورع ]ءو

 ا1هدعمب ةتمدقم.

 » ظل, 10: 10 مودق 1761 ]. همودقر يت 30 ةةدكاتستم 26غ

 «» ظل 6 2 1: لطصم ”ا-ةنطتعر م. هع فير.

 21 رك ل رهن نم.

 «» 1,85 7: 216 ويدتم 1؟ععملسم ءوذع اًرفظ هداسعأاتع, مغ ع. ع. آطمم :!- ةنطنعب

 111, م.زؤع, 3 2 ؟, ه5. 1طدم ”1- كفا طتع, 7 2. ١ مدعم. امتأو

 اًفرط هنم اوباصأ.

 » ا؟ظ8 8: آطصم ”ا-ةنطتعر : م. "84 لسالسلا تاذ, هك معو 17 يم“ رجا

 هآ-7لهوة54, م. مغر 1 هأ ةصصم ©.
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 م, 4 2 1: 11. م13 ع1ءالأا رامعلا 560 ءةرمو102[202ع همات5 208 5أ

 مقر نآ[.: طم خملاسم ءانصح 101*1135, 9و م. 411 1. ناميلس

 مقر 13: 000. 8وهننا 8 # م. 2 هاجكر 2 كاينتأا 01. [طصوم *1-

 رك للللرا م. 082 :

 مرور 506 15: 1117 رمتايو ل11:

 املأ و مقعطنت 1٠ رئانملا»

 مذ 11: طععأتم دقلكت دم3121 م0165[, وان0 ههقات وغ هدأ كيكاتلا ريمض»

 مس 5 جه 5: 1“ يحلل

 مع, 2:1. هال

 "ب 4 ع 3.

 مع, 4 د .: 1. اذيحم ٠).[0(
 ان 4: 6 ىلع خعيتو 1طصم ”4-1اغطت م. هز" مماتنم طقطوأ ىلع ةبخفلو

 مفر 8: 1. اًيور»
 ممر 12 هأ ةصطدب 6ث: [10. 67055. ةدط روخ.

 م1, 11: 1. سانلا ئمأو ((00 زماو)ز 710. 1ط٠ص اآكطقمللسس ل. ظل, 111,

 رم. زم" هغ آكطصم ”ط-ةلطتعب م. "هدر 1

 مؤ, ن11.: مطاع عمسسلاب لطصسم :ط- ةلطتع, م. "ه5, 8 5 1. ةمقعالأ نو

 (سهلم ذص اعداتت نإ مك

 مم, 1: 1ططم ”ا-قاطتع هأ 1-11'هعطعتر م. 111 تلاع اهنراقيو

 م#,, 10: 1. بابلا نم هبط نم برقأو (000. باملا هدط) , :ه0 هل.

 195 ه8 0 -- ”1- ةتطتلاو ١ 7-5 4 8 بايلا ىم بوقاو٠

 مث, 12 5من. لطصم '1-ةلطت» ىذورورملا ديمحكلا ابا ممم ةيطكق نب ديمحت

 مم, 153: 1. متمو. 10م مءواننمهختاتع ةرط0 ةطصم ل للطتع. 1116 طقطوأ

 ا ملكت.

 ., 4 ه ..: 80 ىلا ىثآو لطمم 'ل-4لطتع طقطما لآ مل نأوب
 ع

0 

 مملو 5 ه ؟.: آطصم ”1-ةهلطتعر رم, "ا ا

 انا 155 1

 مس م5 0 امل 1! 2 00 وأ مام نمل نأ طقطوأ لطصم '!- قطب مر

1 

2 

2», 

»2 
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 5 2 1. قيد طتصع 55. م1:.362. نيح ءا ىرمشف مدقي أ

 0616 ىلا. 8. "كر, 1 1. مدقي.

 1232 الا اهتايكف.

 » 1", مدعم. 2056 ئمأ ةموءت. كناكم تغ طقطومغ آطصم '1- قلطتعر [طص آكطقلل

 كسصصر ةلهدهتضأ هغ لطص طكطملات ع. هل. 0ع ةامسعر رم. "14, 5

 » 12, 11: 1. هعايتا رتكو دغ طقطوسأ آطصم :1-ةنطت» تا 21017. ( ردك

 ةقانار

 هدر 25 4 2 15 11 ناويما

 » 885هر 8: طق. روهجج مم56 بره. 01. آطهم ”1-ةلطتعو م. "ل.

 د ةدلب ىرقب دتص لت1هدع نعطتو ظوللمع ذص 1خ:مدصتت.'

 «» طة" 5 ه 1: 1. لخد (1هعدط.).

 0 نار 110 0 ىقكت لطصم ا كلطتعر م. ثمر 8 0 00163510 ل

 5ع0ل 000. معدمكمزعادع طقطعأ تغ ءلتغتص ءقأر ن100 ةزوصتات هلع

 موا656 هكيفكن انا (نإك 1طصم :ط-ةتطتعو م. ترتر 1 هأ 9 أ

 ةصص٠ 1.

 >> اخ 010 عقوذ ]طصم :!- نطل, م. معو 5 6ع فقوش.

 » ]ور مدعص.: 1056 مهق معععودوتتم ةمقع عصمت مير هتقأ مماتاتق 061650

 دلأ ىلع. (1. لطصم ”ا-ةنطتعو م. "نك

 2 نال م ا فو من0 اجبو هغ 061ه دس ةسص. م 623: 1. ننام

 » 1*.: 86 ةريغملا ءا نايب 10. آطصم :ا-ةنطتعي الو 1

 » طر 2: 1هاتدك 1ةعهخات رهظا هأ بقكو.

 » زهر 8: 1. ءانصح 000. 0

 » 0, 5 8 1.: 1. هنتالاسر (2[.).

 دا م 1 1.6 هاند رئارح مره عاعععم لق وأن

 ف ل 1

 » 1”ه, 12: كنبا تعبت. 1معم2ءءاعر معدصمع طقمع 20 31هطقسصسسو0 زطص

 4مطلمالمط مععتسعمغ, همس 20 8[هطعصسسصعل ذطص اكطقللل: 0

 1طصم ا ةنطتمسو م. 9*1.
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 "011 نيسكلا بحاص 1. ©«. ىرصيلا ىسكلا , 710. 1طد 131116.

 0ع ةلومم, م. هز*د ه6 هل لطصم 'ا-ةغطلقعو م. 5. 4.

 مرسم, 4 ه 5: 1. شعن ([.).

 موس 5 ج2 1: 205+ 0 317 عز زدطعغ 1م5ه:ع2ع لام. 8 هأنطد 1صقع7عد»

 لدتصت ©5أ ل. :

 مهني ج]1.: ؟10عمم 1هووصلانص» ترقوو ىقمرح هكيهتنا»

 معز, 5: 1[طدم :!-هتطتعو م. 2.1 اندلاوف.

 معن, 5: 270 كيز نب ىسيع 5106113 16ي6801123 ىسوم نب ىسيع.

 معه حوم. 42: 01. يدموسع آطصم :1- نطلع, م. .20٠

 معو 5: 220 دقيسب 0 2عءاعةرصع7 زابطوأ 19جمدع ةسفن نع تي كب

 طقطو؛ 1كطصم اء ةنطتع, ال, م. 201, 9 ءعغ 15325م0265ع 3

 مولظم ل اتجو لاق م. 20, 38 م0و6 دنخكتافو 11غ 010116 2114

 1آطدم :!-ةنطتت

 تت 4 م 5عءرتطع جرام «دعمعومم 1ةوتغلسمم 71 ةدمدم]15هنر** عا عع

 هسصص. ©. ةطدم ':[-ةتطتعب م. 201, 9 حركام» | نب ميخاربأ

 ريضخ 1مم '!ا- ةنطتعو م. م 6 #20 ريضخ نب ىسيع.

 اما ل ذخر قنا

 معن, 5 ج 5: 2م نأ 10عام 1ءععصلامسم ذأ.

 معنر 5 ج 5: آهن عءءاع 1ععمجع لدطوأ كومو 163 نأ همز 266556 ةزغ 20-

 ورع نأ. 8[هاههضمت طقطوأت ىذل الو اهنمو ةّدشلاو ةوقلا ةرملاو

 فقلخلا ىوتسم ىأ .ىؤس | ةرم. 1

 معن ن]غ.: 7! زا 0ع]1عرع ؟نآخ ىلع. 000

 كرك د مهتايطع.

 رار ل دج. '

 تمل 5 0 بيغتف مران مأ2 510عااتت. 000 تك يروم 5 لقغتف

 مم, 5 2 5.: 1. اوظقيتساف (0[.).

 مدع, هلأ: 1. ىَقْتَتَو 0010.
 مهكر 7: آططم 00 2. م ملسأ»

» 
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 موه. ةهار 12: 1 لاؤيبل 61610 اكلم.

 » دل, 5 8 5: 1. ئرا تنك لاق:

 » دمر, 11: 1. هكقن (1:) ه6 304. هب.

 د 1115 1 ع

 رى مسمر 6 5 1 عغ ةصم. <: 8مداتطمم لص 16دؤ1 أوكناور 06 نينه منطق 514

 ا تا

 07 ل ا ملسم آ[طدم :!- ةنطتع طقطأا ملس

 » مي», 5: ]طصم :ط-ةنطتعر م. 0 مزاخ هيلع ىذلا بابلا ىلا لبقا مت

 شيركلا همسأ ناقسكاس لخا ىم سيسنانسا باكدصأ ىم لج.

 ى رن, 11: [طصم ':1-ةغطلع ورمع.

 >> اسي ا جدغلاب معععد5د2 216 125ع7عم0ان01 وأ بتكو.

 | مخور 1-5 كرشلا 1آطدم :1ا-غطتعر م. هو ع 4 كركلا. (هملق نطل 2[

 طلع 1ععالممعر»- ةدح.

 » منع, 11: ©مزتمك :ءتطوملممد ه56 لوتقملا وخا (8.).

 » مثدر 6: طم اهلعأ لاومأ ىم آطصم '!-ةنطتع طقطوأ اهلها ىلع لاومالا ىم

 كدت ه7. 1ع. يتقي 260ءمأ. آعو. امهيلغأ,

 » ثور مدعم: 5ءءمسلسسم آطصم ”1-ةتطتع ةسصم اذب .

 + زل, مدعم.: 1. فقفغناو.

 >  كعر 382. 6: ند ”:1- اطنخ يدموتع 2001 ربك الأ رفعج.

 رى يرو 5 جه 8: 0مصتف ددصه دانصأر د1 1ءونسصتتق: [طكف برهف] لانحا نأ ىلا

 يملا

 » “ب , 14: ةعيشلا 51جم15256 ىدهملا ةعيش.

 » ظيلر 3 3 5: 5ءءدمفسمم آطصم :!-ةنطتع ةماع بازلا عايض نم 11

 ©6516 اعابيضو.

 رى طمع, 9: 1. ةليجو 711. 3 6

 مر 7

 »ب مم, 5: 1. اولوقيو.

 ل مع د5 ه 2 اناروعقلا
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 ]وع. ارمو 3: 5ععتصلسس اآطصم :ا-فنطتم 1عععدلاتس : [ديكم نب] ىسحلا وسأو

 خلا هللا بع نبأ. آ1طص اكطمللسم, 111, م. ةاذ (ءل. ظدل.)

 ةهتدص 2مم126]6 هللا لبيع ىب كمكم ىب ىدهملا نب ىنسحلا

 نويسحلا ىبا. (هعصمصعم» طقطوأ تفزلا وبدأ.

 د 6000 تا ني (1ءارةمصمع7)

 > ميو 5:1. تبيرضو»

 «» عر 123: 2., 82ءطؤسمع»و ءأ 7؟ءأ] زاتطولأ 6 كش مسأوو 6 مما0

 هطختخات ةزع 1عععدلتتسب ةوذو تكتسي ةهرهغ ناتموىاتع ةسصتعم 0ع لوصع متطتوعتعر 564

 ةعلمصءصأأه م:هطوصأ ؟ء2ط8 ىلع كلسأ ملو (مةعم. ىلع ه متعتك 00هءاتق دععاف-

 هام هدأز هلوفتك ءوننع لعطوتع »>دمصقسمب ؟عدعتتأ تطل ذص معصأم0ل.ل7 1026855

 ذجتامع 1عوعصلمسص هد ىلع كلسأ مثلو دزعط رقع همعط هتعطأ ةتتك لمص ©6ءلقصت

 اطوص جواكمصسعم ,'* ةوءاتصلممم ةصقه!لعتفسص ؟ءهنطأ1 ءىشلا ىلع علْطا ءا 600 عص

 000 ندم 01 ءات# ةءىشلا ىلع تأ مل ت هىشلا ىب 0 مل. 8ءلملم معصمو

 ععواتتأاات» 55. 3 2 1. » يدتنص جانأعمم زماعمتعأ (اططقلتلد) عوعمدععوانس , ةانطتخأم

 ه«معزامألم دمع ةاتطلتلأ طع ووو هدماتعاتم.”'

 طمع. امير 15-14 هأ ةصصب 0. 1826 لمصع طقعقع ؟عتطق 67106هغق7 «011م13 55

 ةصمما[39116. 15 ءل] وزع مةيتامدتع زاتطعأت: »>1ءط 55ةعر 6016 عاد عةر طعن هلك ةذص

 ةماءاطع» طعاعكسسأر لقهقذ هم رمط] مدفداعر اعط ماتعلع (معدص عع مدتعا ملعطغ

 [عواصتسصسا) ذص دءاصع» (6ءوعمجوتأ ممعاص 2160 طوداؤتوود نصل هتعط هقعط

 سمس اصلع هع 10ع طءوعطعم, هد ممعاصعم 17 هطاقغامصل ؟ةىهاعطتعس اتصف

 رمععم لحكم ؟ءعمط]عزطعم , رم عع متعا همتعطل ةععلعطتلر طلخ ممم 50د انصق ةاتعطأ.”'

 معمل !. (1. 10ءدص ممصد 1ه1ء]1عد11.  كعمفانك طمتضتس 7ع طوراتسم , 11622 5323 10-

 المك 1061 ةمكممرععامألم عودتسلأو هوان »صقصت طمع ءةكان (51 طقفع مدحتطتل ؟ةطلق-

 دعما لم معصاعت , معصم لع 7ر62 ءةدصاتكاتما عد5عز , 8عاتق هدحصتمماعمم هحتطت

 1عوات5ذ عوار ممص مطل 14ةكدعسم ءمصكععملعتع عوصتتم ةذمذم ططقلتلو مة عدعسأ1م)* قاب

 ]وجب 1. 8: 1 نسا كوم (01)'

 >> .5]  107612 115 ]5 ىلصي 03.(

 » خا, 5 8 ظ: 1. زاج ىقح [فقوو]. 2:0 ةبيزخ نب مزاخ آكطمم '!- ةلطتع

 طهطعأ مزاخ ىب ةييزرخ.



 251 15 يبس.

 11-2 تافخأ

 22 5: 7791 زدطوأ 1ععوعرع دسيدكغ.

 551 ل

 2: 1]طدم :!-ةفنطتع ءدصن 70026 ىليل.

 3 ه6 4: (0دعوصعم ءىكأ5غ ةمدل آطصدم '!- ةلطتع هغ ذص (هدوص عمغةدنم

 30 طزحؤصستنس مم8خغهع 5215 :[-طقحؤصأ. 2:0 نوكت 165-

 ومع عرجت طقطعأ ع م0 بحي ذم (0هدحطت ه1. 1«علأ ت8 كيري.

 1111 يبلاطلا.

 12: 1. كت (110).

 4 (ءم]1. ةسم. 5): 8عوممع ذم 1عالأات ةيندعملا. 710. 670557“. هدط

 نع.

 2: [طدم :[-خغطتع طقطعأ اهنم م0 اهيف.

 4 ع6 5: ظكأ قداصلا رقعج نب مظاكلا ىسومو 510. م. 0.9.

 16: 1. دنكلا ىم (8ءاءؤفصع)).

 83: ]و2 ملسمم نيو نأ رمد]م طقطوعغ اآطص اكطقلا ءذص , 564 مّلَس نب

 1عجعد لتتم

 12: 1. اهله.

 11: طعوعدلسسم 7106م2 مهبابسأ.

 8 ع6 9: [طدم :!-هغطلع ةملس وبا 2ممءا126 شربالا مالس.

 2: 265أ106 دب عقنت امير انا 3 طقطعأغ آطصسم :!- غطت

 6: لطدم :[-خكلطتع تارق دق.

 216.: 1. متعبانو (1!.).

 5 ه 1.: [طمم :!-هغطتع م0 اهلاومأو طقطعأ اهل آو آعوع 1علأاتك

 اهل اوماور يدم4 10عمد 216غ, ع6 0ع1ع ةصط. «.

 16: طماتسك 1. هدصت آطصم :!-ةنطتع تاراخب وأ

 تاغ: لطمم '”!-ةغطتع ةدمم1ءأ تباغو. 17أ1 زدطت م20م0دان6124 ةانط-

 ماعم تباغخ.

 ا

00 

 رار

1 

 ضار

 ا

 سوو

 كو

 م"الةو

 ركل

1 

2» 

2> 
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 طوع. هزم, 2:1. كّلعل (0[.)

 » "1, ةصص. ء: 0نةصامءأاتق 0ءاهصل23

 » سطر سلكي ها ةصص. ة: لطمم ”ل-ةلطتعر 1[, م. امز* نقلا ىف ميقحلي نأ
 مهدرهف ةديرج سرا. آس هلأ ىغ 125616201182

 » "مز, 8: لطصم '!-ةنطل# 1100116 080: ىف»

 *ر» سر 10:1. 21كدعا»

 » سورس 6: طر ىصختن !. رصخق. 1طدم '!-لاطتع رضخف.

 » سلع, 14: نووأد. :1ةطصم ”!-اطلم ناك ليق ترهاط باحصا ىم لجر

 ءايس قررت

 » "ثور 4: هالسك ناسارخ ىف دا طقطوإ لطصم '!-ةنطتن

 » خط مر 8: آطصم '1-ةنطت» ن4تمونتنتع مللا دبع.

 » ممر 14: طم ليشلا 1طصم ”!-ةتطتع ليبسلا , ن0 م226161عطلاتمت 71-

 06 ات1.

 » ؤ, هسص. 4: آطصم '1-ةنطلق# 6 ىبركلا.

 » طوكر سلا: لطسم ل هنطتع نادغب نم خسرف ىلع رتوك دجسمب هوكرداف»

 «ى سهر 5: 1. لماع (1[.).

 ” سرا 2 - ان مظعي نأ مومدماعتع (0006عر, آطصم '!- ةنطت» مدطقمي 104

 مةجم1عمةدلسمم 710 ات.

 مى ضرحم) 5 2 1 هغ همس. 0: آطمم :1- ةنطتع ءادصح ةمء]112غ دللا دبع.

 رب محن 4 1: 1. اليكم منوم تيبحم.

 » ور 3: ىلع نب دمكم معصوم ناعام نب ىسيع نب.

 رب سور 4: 10213556 6. ازكرو.

 » سصحوم 5 ج 1: ا1ءازادد ]ط٠طصم :!-ةتطتتع لاق رهاط هريصتح امل نبمالا عم ناك دتأ-

 »م سحور تاكد قمستل آطصم ”1- ةئطتع 0عقموا اه. (ن[. ©7055. ةانط. ىأز:

 ى سن 8: ]طمم '1-ةاطلتو اًمرج 0 نا امزح.

 » سار 15: ]طم '!-ةاطتع نيفرعت اما

 مى ضد, ه]11.: 1لعدمد كلفلا.

 »< ضر»4و 1: 1[لهمم هذاطلس لاز ل.
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 موه. ضب 4: 1ط٠طصوم ”1- ةنطتع طقطوأأ حادر تر 4 1عععدلتتم3 65+ عابر 5

 (ةزكع نأ طقطعأ 7702+ ددط حر: حاب ابر , بز 200 5غ ممم عد

 ممطألاو ةموعتعت 0ةءاراهداتس : 710. آنقصع ةاتط بز © 624. 61-

 هو مقر 11, م. ١! (ءعل. ظدلم). 0طدءرجةصقتمب كلا

 حابدولا بر ةدوع ممامع» 1881 ن1 ةمم عال دخت توترط ع6 ءابأ

 ءالوصسن »طمع وأ ضرالا بر 10. 770:12 حط تثرط).

 » "خير 8: ةطصم 'ا-ةنطتع طقطوغ امأ متم ام. 7ةعطو خلا رمالا ىضق ىاتصأ

 0ه:ةص. 12 75. 41

 «» خبر 5 2 5: لطصم ”!-ةنطتع طقطءإ كيلع مزعأو م20 هيلع مرنعأو.

 » نمر 5: 10عمد 1هعتخ رهاط ناكو.

 » خمر 9: 10ه طقطوأ ىدنج ممم ىزدح

 » "هكر 5: لطصم '!- اطلع وتهوانع اوبقنو.

 »ب لخرنكر ان][.: 2054 هتيميضف 7106138 1 ا

 5 5 10: 1. ةيع 0

 » "مر ةصص. هن لطصم ”1-ةتطتع همصعص ماعداتس 0غ ةذعت ىسوم نب قاكسأ

 سابع نب هللا كيع نب ىلع نب سحم ند ىسيبع نبأ.

 «» عر مهعص.: 6 ايخسو نغ 000. طقطوأغ, هءامرذ هصصعم اًضيش

 2 ا 5 2: 22 1: 0 66 65 67055. هدد تم

 «» نإ. ت].: 20115 1. ةبلق بوش

 » "هء.ر 14: 5ءءدسلسسم آطصم :]-ةنطتع هأ قط ”31-1هةطقمتس , آر, م. هيه ]

 رمبهذ 60 رشا

 » هءر 15: 20 ككاقلا 102ةووع هدأت ات عدلان كيلولا , و400 ع6 ممم عد

 مداعك ةزادك ةدلغ. 5ءعدصقتم 1طصم :!- ةنطنع 8ولترت ةعصم

 197 هطألأ.

 «» 858, 4: 220 لهس مداتتو كريس 16عوصلاتست ة556ب مجهطقطتلم ؟ةعزغ 1"! معا

 1١ 2 7 © ءد., 17111 , 2. 9.

 هد وع 52:1 ليل)“ ١ اطدوإ تيعلايتطدم "1! قناع نو كثبعلا.

 «» ه2, 7: 1. نيناذارلاو انأ ناتمواتع زاتطوأ 182ءاطةصعتت , ينت ؟ءاععقأ 20 ؟دتمو
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 هرماتفعان] نصح 27 ء/بو»عزع5 500“ 1 "نودع 0ع 17 هم 1عةمب*0]ع د001-

 1م: ىءاهز هءن]عمأع , ةص ل هتان. ههقعأ.ر 1855 , آ1. م.

 010356311111 ماركا 121711111 الا 16

 وم. دلو 16: كيلا متةفاو م0115 16م. كل.

 و سر 5 و 2:1. ناحرف ([):

 مى نور, 5: 156 سهبب نب حلاص ىب ديحمز 710. آطص ظكطقللته , آآآ1

 م. ضو ع6 لطصسم '1- ةلطتع ددط ةصصم

 »ب سوم م6 اكو: (صطصتتتست طمضتمم 11051123 21015 ءم]10ءوأدع ةصصمم 207 ةط

 1]طدم 1 ةنطتت.

 » الل, 1 عا ةمصس. ©«: 2:0 ىدنكلا ]طدم :1- ةغط11 كانعلا

 «» ير 5: 12!. زانطهوأ 56 قارنأ ا 5عل 1طصم ”طءةنطتع طقطع#

 ؟3066 ةلازأ ىف عسأو (032. 1. ارخاو) ىرحاو اذهل ىئوأ

 خلا ول كارذ همد اهكفسو هقنع طوخ.

 مى يزن, 9 ه6 ةسصص. ه: آطععات6 ىءاطلا معم00م55 طمص عوؤر مق ةلتطأ (6.

 لولطاتطأر م. مك) 706هأا ىسوطلا ىءاطلا.

 *+رر سرس, 14: 1. ةعوطملاو.

 » ضرير 4 ه 1: 01. لوعمأر 11, م. مكثدر 2و انطأ ةيليدرح.

 » يدر 4: 2:0 نامحرلا ديع آ1طد0 '!-ةلطلع هللا ديبع نب هللا ديع.

 » يار 2 2 1: لطصم :1-ةغطلع: !ذه نع وه سيل لاق فلاخب سيل لاق

 كل تلق ام ريغ نسحا ام لاق وع قولخما.

 د ا ركن لأ هم سنع ال مك

 «» "نر 1: 00 مهلكحتسي 1. مهلهجاتسي.

 4: 1. ىنيسفن (2!).

 0 0 نك اسر ا
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 هد وكل

 س2

 | سا 2 هم
 نم

 3 1: ةآطصم '!- ةلطتع ممدعوءتطتخ

 «» خبير دتاك.: لهدم الغلا ند كعس.

 7 يا

- 0017 0 15 
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 5 0ك ع4 0عاع ةصض. ©.

 6و 1: , ىقاكسأ.

 1: ©0ه]1:0 1طد 131ةءاطمرعهتط ءغ ]طصم :ا[-ةنطتع (هدط ةصصنق 214 ءأ

 221) 0عغزمع !1[عوودلمدسم رسداتشع.

 6: ؟10عضتع !1ءعوعملسمس لحرو.

 تي ةعوطملا»

 4: 11. زمطعغ معالمعمع 1ععؤلمدعمم (0ه01عزئ. 1طصم :ا-ةلطتع ةةصخدص

 طقطوغ ةيافك نينموملا ريمأ كنج ىو.

 5: مم مععوددع وأ زمقعتعمتع ىم (.)

 1: 115 0 عل دعس ممدمتس تناك ©. 1. 1عمم1 مم16عأب

 قى لمد فلا , عل. طلعتوضعأر م. 165 هع ٠).(

 8: 1. ولختف 0.):

 9 : طعم لاغيلاو !. لاعنلاو.

15 1 

 15 : ©0تهمودع اطصم :1- فغطتع طقطعا ةحالم فرط.

 1: 1. اوطاتحا.

 8: 1. درو ةنصف 506دلل

 9: 1. ناك ام.

 8: 1]طصم :ا-فنطتع 601 روت.

 3: ط6 ماعطلل 2. هغ 1هرمطونج م6 لانطود ماعطلا , انغ طقطعءأ

 لطمم ”ا-ةغطتع. 560 000. معردماعاتع ماعاتلل سايعلا بلط»

 710. ©7055. ددط بلط. 2

 5 3 1.: 000. فيقوتلاب.

 مدعم.: ة1ه16 0عل1 1ءءانمصعمم (0001ءا5, ن036 ءدأ اهدوانتي. آعجع 0
 - م 2 .-

 1613 هتوواتيي م50 هنوواقي. 820 انالصو ههد156 تالصو



 فس هطاع نوع سجس سو تكول
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 .٠ 8ث موعد.: 1. وعد.

 9: 1. دفقاو.

 14: ةطصم اء قلطتع, ؟1, م. هر مهةعدءويلطأأ ىراضحلا.

 4: 1. خعبكلا. ش

 135: 1. هقفاو (000. هفتاو).

 انلك., 1. ارهاظ.

 7 2 1.: 0006 طقطعاأ لمسك تت. 110 ءانع ةانأعطط تم

 لبكي

 حمس. 6ث: 1021. .٠ تمر 6 تماقر.

 11: 1. قاحسأ ىبا هدعب نم ةفيلخلا.

 4:11! كنك ملم 06 تك (يتمل طقطوأ (000عد) .

 ةصسص, /: 1هراممدع ءموتت مسلس ءواأ 0ع 0د1هطاتق ه]مألت5 5ءطقطتققعاتع

 007 وسيست 6 ىأرزأ (مهن) و 710. لوعتأ, 111, رع »عمر

 1ة2وناتع 1هععدلتتصت ىارزأو زيشلا.

 8: 1. نوحركايو.

2:1 6 

 62 ةانعو

 10 : 1. راقح.

 5 2 1:4 1. ةيحاجت ات

 52 4: 1. بدت

 14: 1. ترتك؛

 12: 220 ةرودو 1011. 6. ةيااقوا

 ةسص. م: ]سه (نهصصسعمأ1. 30 11دجاعأر م. بث (2405 ع0.) , !1عوزاتتت كبكم

 ىعبرلا سيلكالا نب (088: 1١ تيعبلا) تيغبلا نب.

 10 : 1 تلاد مد.

 9: روم

 3: هاند 16ج. عيابتو  عاضت.

 2: 2ءمدمزعاتع ذط 00 مل 6[
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 معمر

 هوو

 هوو
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 “بالو

 او

 تا

 ةوءاو

 ةءل و
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 هالو
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 ةهزألمو
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 طوج. هابر 11: 000. خكمف , دزط طحتصاتك م1361615621 ةكتم

 »  ةهالءىو 2 06طستودعمم ضرأ امهذاحت, هدم داح :لءمد 0

 ءدغ 04 مانت (غومةهمسف#) , 10. ء. ع. الز ةح لتتم م. "و

 عغ ةصص. 5ةعطقاتب م. 19

 >> هربا, 12: 20 ع 1. ضغناو . 710. 67055. هتط ضغن.

 » دري“, 15: ؟10ءامع 1عععملسسم ةيزومكلاو , 710. 67055. هدط زوح.

 » همر 4: نقاهد م20 نيقاعد ذم 000. وأ.

 © /هوك., م. 2 ددط زرأ: ءمملععهكاتع 20 طقصع هةومتق ءهللمصعسم 0ك ظزرأ كوعاتكو 2 [| ىَس ش

 111, م. ابحر 135, تطأ ةمكل , ةطيبن هغ لسع ]552003 ةعطقات ههءاتت- 72 دع 2, 325 وصيصختلل ةاكللا

 1112 حم ر 407 ر 47-7 ْ 1 5
 حب 00-6

 « 2م. 3 هدط بوأ : زم 10عم 81[ةلططقتتا [عوعقتاتت ىداعل 1!ا[ععصك. مم8ا. مم

 ىبايل (ه. ؟؟نوطغر 11, م. 275, 5 254, 1

 « 4 31 هنط نحبو 75. 5 © 6. ةلزسستك ةععاتعتتمع ءه0لنلت : 0ع1ع مععطو :

 نأ هن 18ه5211 ب عتن# ءمتسضص/ءأ , نيمهع ع رمهكجلطع معأ ططقطاتق ءاتمأت ذه

 1عداسمت مقأع 1معموععاتسأ. آطقطم ر 11 226 ع0201102616عأأ 3501 55

 82ه22 , 0ع غلدب دهت46 هدط لذب.

 « م. 54 ددط بكع. ظدعسما دسم طسلاتك ةلومتقظءدغمدصتك 3001 مم165أ ء

 ممدجسم همعجع ةطاخ 26: ةنست, 27 ه1هغ5 1-4776 , 000. 5115 ,

 5. 199 +. ذه قصه: بكعم تناف حدا تروس اذأو.

 « 7م. 68 هدط لصق. 0 شورع 2 ماهءاسأو 1 كنإ 00

 شرسع 2ء[ء012[1. (ءاعددتسمم ه1. 2 همةدعهر م. عر 5 0ع ماتعقلتطاتق

 1ع عات] ة1ط اتق.
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 منك نوفر فتور 0 ا

 11 تبا ءاتقلا ا ير هيلي 000 100 0

 120001 1111 © ا 0 61 هلي 1 5

50 507 1 
 ا / 3 0

 صقل 1 وكلا "لزرت رم كم 0-3 م 1

 انو يطال طق راكي تلا 7
 34 1 3 5 , 1 0 ١

 33 ل 1 ل ا لل

 كمال [ نضوج ريدوما زد ]بتمام هعمل ظمأ داليا راها 4

 00 3 6 0 1 1 1/1 هاج 7+ 14 ريكي ع ايف ولا 00 قا دبا"
 ١ / ا : 2 0

 نويل ”فودأا.ز 1 0011 111 هثاثأ 0" 1 0

 (1 ل 1 ا 5
 تدم 8 :

 ووروبل ىاردلا' ١ ؟اززارو' ةلكوضةنرو ةننرلأال 1 0505 نو لا
1 : ٌٍ . 
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 0 1 مسي عقلا هدير متل 5 51017 1 ١و فوك نبق

 را ننال خ1 ةعرك يضرك 2015 1 220 < 271000 هان 20 5

 ينل 192: 11101 يليللا دلع 0

 15/11 زل فب نمت كه مولا عد ىلا دين 19511 رج 1

 4 0 #١1 زن 1 مناك هز "ملأ قدا

 م14 0 ه8 /را سو ةرو درر م00 بي كلا 51 5 00 31

 11+ ايوان هطخنوضوأا 701101 1 وبشا هلأ نراكإ" ارسل "كدا 0

 200 ا( ||| 0 3 0 4 ا سال ل 1011 ؟ نأ 009 سمك 0

 دياب وضرر
 < 6 يله ©« 6.

 ليال

 1 7 م ١ ١
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 17 ىذم
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 00 فذدقناجرهم

 نر راك لزج دز ناز (رابنالاب) خيمشاهلا م.” 8” لصوملا

 م ةفوكلا ةيمضاه ضير ضير سارع نافوم

 اء اره اك (ةارملا) حوقوم

 زا" .٠" ةلقرم ه1 نيقرافابم

 1 رات :
 عي هيث هم سداتشع 3

 ثا نادمع مز*## 94١118) نب. كم »9 كبيخنلا

 مب 1ع اينيمه با مل" لمح ناسارخ اسن

 7 دكنهلا ١ فست

 +١5 تنبه هيل )",* 5 نيببصت

 ا كنواهذ

 ِ ممل تكلا (ناور قلار ريثلا

 طيز“ لأ ىرقلا ىدأاو راارارد نمب رهن

 ه+ ةرصبلاب ىهنازولا 86 قوب رهذ

 نزأ* دادنو ليج 81 ىلايد رهت

 هلا“ دوأدتو لبج ا12* )4. كبعس وهت

 هز” « هز. .8 رميهادنو لابج اهب 1* ةرصبلاب 0 نبأ رهن

 كا رك ريارو سرطف ىبأ رهن

 ى 0
 8# نكلملا 0

 هزت 80 288 ةيرسايلا 10 11 دام 6 نأو

 نزخن] ردكي 211 1 (قارعلاب) ليلا

 2, كببع ىبال خوسنملاو خسانل انلا باتنك 1 (ىوسفلا) نايقس نب بوقعي حد

 2.2 كيبع ىبال 0 باتك "51 نوماملا نبا 3

 82.1 ةهنملو هليلك باتك ..٠ دبر كبع نبال دكقعلا بانك

 نك كدؤم باتك 51 اطوملا

 8,” صيبع ىبال حرمشلا باتك
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 مو فادغيب ةديبز رصق

 مي* ةيقيرفاب ميدقلا رصقلا

 مردو نادغبب رارقلا وصق

 ال١ لتاقم رصق

 مرنم مال "ب ةريبه ىبأ رصق

 مإدنو دنأدغيب حاضولا رصق

 عد» لبرطق

 مع دادغيب رفعج مأ خعبيطق

 هز خناطقطقلا

 مب صفقلا

 "هد ةرصيلاب نيتالقلا
 84. مق

 !1* بيبسلا رطانق

 مع ةانق

 نع ؟.١ ليبادنق

 ؟ها» ماعلا رآد نبأ (رطانق) راطغق
 أ نيرسنق

 ه.م ١! سصموق

 مس ع ناوريقلا

 01 ةيراسيف

 11 ةيناقيقلا

 6 ءالبرك

 مهب مرسم مرسم ميا م4و نآدغبب حاكل
 عمرو عم

 م زورمف خوك

 مبا اثهز ركسك

 م شك

 اد١ اتونرفك

 707 نوزعرفكا
 نيب“ هي هني. رالك

 مم ىنذاولك

 م خامك

 أ. خسانكلا

 8 كك
 "ايو موسيبك
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 نيا هءه زردللا

15 

 سيو ميو ةولول ىصح

 هأ. ن ويل

 ع

 نك ناس 0 لف ناذيسام

 هم ةيلكوتملا

 هب ه4 ةرصبلاب راصنالا ككاسم

 مدح رفعج ىبأ خنيدم

 مه خ*يلاقصلا ةنيدم

 مر»و هي عيب ةغارملا

 هم دبرملا

 بم نادغيب ىسريحكلا ةعبرم

 و فقسالا جرم

 مد شعوم
 ه2. ها" كنرم

 ٠,1 ذورلا ورم
 نإ زن )و ةزملا

 اد. ةرصبلاب راصنالا دجاسم

 20 ىعسملا

0 

 عن ةصيصملا

 م©» كلملا دبع نب ناميملس برضم
 هيع ريماطم

 ندخل ىو نم رست ردادملا
 1 الرعملا

 مهم دادغبب شيوف رباقم

 منإ نادغبب نارزيخلا ةربقم
 مه. هز ركشي ىبننب ةربقم

 ا دك
 | بعالم

 موب موب مرو منو ممع مو كس م» خيطلم
 تعادل

 معد (للم) كلم

 نإ انلم زى“ صينم
 مر



 اهل مدر درا در( مدرع مدعي مير ردحربع

 منيع ةروغطيص

 2و ز» كغصلا

 24 اقصلأ

 26 فاصقصلا

 مله (ةيغصلا) ةتيقرعلا
 جدخ مد َّر خادمصل تهلإ مخ ظنإ م8 تأ

 هذأ) ةكانص

 عنا ةدايشلا
 ١١ ىيصلأ
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 ميز رسم ناعلاطلا

 د نصرا نانسيبط

 تل انمي ا“ ا 5 ارز سوسرط

 هأ. ةءه ةيه جير* سيمط

 8يم مع ز» ةفاوطلا

 "نب "لم "زي نزل 1١) سوط
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 506 21 (فوق رقاع) فوقفت

 هدأ" 11* ءاربكع

 عز رسز "نامع

 م
 هثي ديعلا

 ل لحام مما مر 1 ةيروبع

 2كهسرو هور سوو هوم

 111 لاه 15 111 ةقوكلاب كوع وتب

 ا. 11 دادغبب ىربكلا ناباسيعح

 اهم رجلا نوع

 110“ ةيرز نيع
 »8 بشخ ىدب ناورم نبيع

 مم و

 ا!" فقشمد ةطوخ

 الى نيدف

 رك ءامرغلا

 تأ“ ميرك لبج

 هدأ ةجولغلا

 اتننا دل رس جلصلا مث

 ١٠١ ضايخ

 م57 كيخ

 ى

 منا ةيسداقلا

 هده نراق لايج

 تدل تر اري ا لوطاقلا

 "١ ءابق

 أ"7 سريق

 هأأ نايلسلا حداق

 ال١ لاه ل١5 ديدق

 نيل ا" رسكز رق

 اه نيتيرقلا

 رند لطسقلا

 مضض سر مهس_مع نين طتطسقلا

 "51 نتادملاب ضيبالا رصقلا

 ما“ دادغبب رقعج ىبأ رصق
 هدم دذأدغبب كبييح ريع

 دلخلا رظنا دادغبب كلخلا رصق
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 م ناساسلا 2

 اردن تورد

 اثواب سخر س مخ لحاسلا تاذ

 ميز خسوف دس 1 خفيلكلا وذ

 اك 0:00 كل ىأر نم رس

 عمم »وأ يورس 9
 مث» (قينلس ») فلس مدح ا"*ه* ناناذاولا

 ام ةدماس قررت نيع سأر

 ا "١ كنقرمس مكو ا!" خقفارلا

 هوو طاسيوس م ةليرلا

 1. نسلا ه١ ةفوكلاب ىيباصقلا ةيحر

 ا نافذوسلا 221 طساو ةبحر

 هكا ان. أر وس 00 نولأ

 2 عم سوسلا اما مث مل (ماشع ةفاصر) ةفاصرألا
 هد. دآدغيبد ءاتلتلا قوس "د١ اما مل دادغيب ةفاصرلا

 الرو (رنق مب رمخلا قوس ١1 ىوضر لابج

 ١ ةردحبل اج ىدايزؤلا قوس 21 15 ةقرلا

 ردك فشملبد ممقلا قوس هم. ةيسامشلا ةقر

 رخازحو خركلا قوس ادد ىذاولك ةقر

 م»و خلابسلا مع ارا ةلمولا

 ةثام بيسلا ا ءاحورلا

 املأ عند فيس 2مل“ فورلا كور

 م ىتادحملا ضرأ نم ةيمور
 ٍش نري نهزز» مورد نايورأأ

 نبات عع ىروأأ

 نريإ“ نيا“ هاي. سولاتش

 هر (ىعاش) اهاش . 1

 هثم ل. ىعات خير ر

 ارب مايش نلزم اب مو لح ظل بازؤلأ 1

 مع ةارشلا الم" ل 11* ربكالا بازلا

 دإز“# هز. نمو ث,أ“ *.. نيورش لابج رك د باؤلأ

 كدر فيرشلا 1 ارطبز

 الث فيلا بعت مب بأ طولا

 نم, را »د ةيسامتلا سكر ةينارقعرلا

 نذل قر ست اا مزمز
 باب زيشلا ضرس سنس ناجانز

 ص 0

 ميا“ <يفاصلا هرب هأ.ء نيك هيح هيلش هيل“ يل 2”. ةيراس
 مس, ضرحنو )ال5 )1 ب ا ةارصلا كنه كره



 مزو نزب 9#. نارح
 2 ٠

 "دا ةرصيلاب ةيبركلا

 عج. م25 دكادغيب ةيبركلا

 ١" رصمب ناولح

 هما ا!" صيخ

 م4 امل امز# المل ةيببكلا
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 ان روباخلا

 ضلر سن نيقناخ

 م1 لعخلا

 مسيو هلددرخ نوعح

 هأ. تابامخ

 كرت كر عر ررزخلا

 يب بو ةر» شخ

 ا فشمدب ءارضصخلا

 زر طسأو ءارصضخ

 نق طالخ

 ميس لاخلخ

 إي محو سوسو منو نم تاأدغبب نكلكلا

 ا 0
 1 ىولأ راوخ

 هزث ةيتيوحكلا

 سر مس مم فقياذ

 511 ةفوكلاب قزولا راد

 حام سوسيراحب نافاخ راد

 ها كادغيب مزاخ نب ةميوخ راد
 يعرب مرسي, مسخ تيلجولاب ناورم راد

 مخ ةديدملاب ةيواعم راد

 156 ةةوكلاب كعس نب كيلولا راد
 هرم ث,.. ة1 طع كنوابد

 نزخب ليبد

 اراز كولد

 هدا |" هه فشمد

 نرمزخت ]15 11خ* اهمد

 دكتوايد رظنا ه.د كنوابند
 نسم ىلعد

 51 خنوكلاب ركادتو بدرأ رود

 م2. لدنكلا ةمود
 3 مجامكلا ريد

 0س ناعمس رمد

 11 ىنق ريد

 مز لمدامرك ريد

 اري |]ز نارم ردد

 ارارإ مليدلا

 ةيلا رونيدلا



 اب فشمدب اموت باب

 ام م. فشممب ةءيباكلا باد

 ا" 5 دادغبب رسجحلا باب

 من خو دادغبب ناسارخ باب

 مم سو خو )"0 دادغبب ماشلا

 نور

 اب قشمدب ىقرشلا بايلا

 ا" ٠05 دادغيب ريعشلا باب

 هما" هم. داآدغيب ةيسامدلا باب

 اسم 0 لذ

 هاله 2. امم ىأر نم رسب خماعلا باب

 دنمدد ريغصلا بايلأ

 ةذأ

 صاقو ىببأ نب ك.عس ىب رمع باب

 1 ةفوكلاب

 )م لن ا" فشمدب سيدارفلا باب

 مرسم سس نالغبب ةقوكلا باب
 م1 دادغيبب لوكملا باب
 »ام جاب

 مد“ اريخاب

 مل سيغداب
 هما 17 ايروداب

 ةابؤ اهسوراب

 ةءأ اتانيعاب

 هاثب قابلا

 هدام ةيايلأ

 نار "ارإز ةريبكاجلا

 ارو ةيمرأ اريكاب

 ا اراخب

 اوك ١ خارجا -اركلا

 ع هيا ايلا رض“ سي سن نودحندبلا

 نه

 عير ميرع مرر عرسي مسيو سرا» وع ىيلأ

 نك صا

 3 اا“ ( ناجوب) ناجوبلا

 نا نر دا نادريلا

 6*5 روداس خرزو#د

 مثيب خيو عير مخمو ةمزط كتزوب

 ناواك نبأ ةريزج رظنا 60 ناواكورب
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 2و. ذاآدغبب ليلج نانسي

 ل ىار م ودعي ىنافاخلا نانسيبلا

 0١ دادغبد ةسنوم نانسب

 9 ةردصملا

 نو ها*ع رسلا ىنطب

 مزاد لكذ نطب

 موب اول دادغب

 ملم "عم م عيقبلا

 مهع خئيديلاب طالبلا
 مرد كلب

 ا" سطنب ركاب

 1م جفشوب

 ا". ريصوب

 ةدواعم نسب كيزي تسعنب خكاع تيب

 مدع ةذيدملاب

 كر ناقابمبلا

 امن (قهبب

 ةلابث ١١

 ضي تعييننلا

 زعم لا" عمدت

 ب ةيقارذ

 هم هر, سيلغت

 مل فاشك لث

 اري ةذوهذ

 5 ةييلعتلا

 ب

 .٠ ةيباكلا

 اواراز (ىيعماجلا) عماجلا

 1 خذوكلاب نيدكاصلا خنابج

 م ةنيهج لبج
 نه خؤححلا

 مخ "* ١ ناجرج
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 ديحكم وبأ كيز نب ناكشا ىب بوقعي

 مسا
 17 مياس ىغب ىلوهم دوواد نب بوقعي

 الإ 12 ير ري 6 نيس نثر نك

 "١1 نايفس نب

 ها" راغصلا

 ا نامحرلا كيع نب

 رس نوماهلا نب

 هدأ" روصخم نب

 الل روصنملا رفعج ىبأ 5 :

 ا" ىدهملا نب بوقعي
 نولغب رظنا نولغي
 ١1 ىسوم نب ىنيطقي

 م“ب لام ناظقيلا وبدأ

 هدأ هب دوخاغب

 بوقعب

 بوعي

 بوقعي

 بوقعي

 بوقعب
 بوقعد

 5 جاجحلا وبا فسوبد

 أرد ةيطع نب ةورع ىب افسوب

 آؤ 1* 1“ 1" مك ىفقتلا رمع نب فسوب

 ليل لمه ليزك ليل“ لوط لول لص 15 1م 17 013

 امم لهدف اهز* زوز او زرع رسل زخم الب

 00 و ندا درع نب تسوي
 نب بوقعي رظنأ ىسضاقللا فسوي وبا

 مههاربأ

 زب ٠١ كيكم نب فسوب

 7 فسوي نب كبكم نب فسوي

 0 ل ميعامسا نب بوقعي نب فسوب

 انال ىضاقلا دامح

 هد ىضاقلا فسوي ىبأ نب فسوي

 رد ةوركا (ىجا) نبأ سوي

 ممالاو نكامالا ءامسأ تسرهف

 هربإن هيك ميو لمت

 ا" سدبأ

 انا مطبالا

 رسب خبأ

 !11 درويبأ

 141 دابيجالا

 ضي سيرت كلر

 0 ديبدرأ

 ["بإ سبرالا

 هزك مثيو ميرع ميس ميس ليبدرأ

 هزكي نزرأ

 لزب ظزرالا

 اخ يري سار سكارول فشرأ

 د قاينمرالا

 مز خبمرأ

 هز" نه" ةرصيملاب دزالا

 هأأ هةرددانسأ

 ا”. ةيردنكسالا
 0 سرت نيل سا يكن ضن ضر ةفسورستا

 ه)'. ةأم

 ثا ناهغصأ

 فيفا )7( ١"

 هل* شطيرقأ

 همل الأ رابذالا

 + ةيكاطنأ

 مسير ن وقيطنالا

 مك مح مب تمل رنوو سو كل ةرقنا

 ةمأآ' انأوأ

 مع بلطملا وثب
 مب عل م ب ال“ نومبم ركب

 900 4 زن اعلا

 ماب تلو ث*#) ثثث## دادغيب رابنالا باب

 ةد١ داكغبد نادربلا باب

 مو دكادغيب ةرصبلا باب
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 رغاب رظنا وغاي
 “0 ءايركز وبا مدآ ىب ىبحي
 ىتاطلا تعندتالا نب ىبيحي

 عم ا 1 ىميهتلا متكأ نب ىبيحكإل

 ا

 1 ىناقمرجكلا ى

 أن رذنملا ند ىنويضخعلا نب ىيحكي

 ا. صفح نب ىيحكي

 مما" زامل كهرب ند دلاخ نب ىبكيب

 رسل )»م 85١ امك امم مك ذمه

 كمرب نس دلابخ تنسب ىبحي مأ

 لاك

 لال ىوحكنلا ءارغلا دايز

 1 كيز نب

 ١1 اثاذ ىراصنالا كبعس

 ءايركز ىدأ ةبلعت ب مدكدنب َ

 لسع

 ا ناميلس :

 نب نسك لا نب كللا كريع نب ىبحكي

 0 0 انزلت اان نسحكلا

 ندبمكا ىلا مع نبأ كلا ليع ند ىبيحي

 5١ه ليس ىبأ

 نب رهع نب هللا يبيع نب ىيحكي

 الب طا زطن5 قابسلا

 ناعام ند ىسيع نب ىلع د
 اس

 ىيكاب

 فر

 انك

 مر

 ند ىبيحكاب

 ند ىبدكي

 ع

 تايد ىولعلا روع

 ل نارهع

 آلآ )ب برك

 سوم مسيو سن منإب م99 ناعم

 نزنإ و زبك 4١ نوعم

 55 طن كو يف ند ميعل ند ىببكاإب

 | يلا ندب ىبحي

 هللا لايبع رظناو ليكم رظنا دادؤي نبأ

 لايكام 1

 ارا دكببسأ ىب

 06 دكيلاخ ند رس

 رس اض 1ا11 >3 ةورسقلا كار

 اس“ سرر متاح نب ديزي

 سب ىلع 9 ىرسقلا كلاخ نب كيزي

 اذ اطذ) اه

 ردت ديزي ىب كلاخ نب ديزي
 ارا دايز ند ديزي

 اذ ىردحجحلا ملاس ىب ديزي

 دبع نب كيزي رظنأ خكتاع نب دكيزد

 نكلملا

 اع همللا ديع تنب ديزي مأ

 ن. اثم ظن خا خم كلملا كبع نب ديزي

 زا“, للا ملا هه هز هأ“ هذ

 انو كيحم ىب كلملا كبع نب كيبزي

 ا ىدع نب ديزي

 ادأ“ 188 ]17 !8| ةريبغ ىب رمع نب كيزب

 زل ل1" 594 اه زكع لكزز زك لك. لذه اذه

 سلا اير ار ارا يك سا لع

 تا رس هع دو
 اذ" الذل

 1 ىومالا مككحلا ىنف كيز
 ازور ةورث نب

 ١٠١ خمامت ند سيق ند

 ٠ دكا ىبأ ند

 ثا ىحكيجحلا ليحكم نب

 مع كلكم نب كبزي

 5+ [١ امه ىنابيشلا كيزم نب

 رد

 1 مام ىبأ نب كدب

 )8 دكابحم ىب كيزي

 رقعجع+ نب دللا كيبع نب ةدواعم ىب كدي

 انا

 مس ممر من.019 ١) ١ بليملا نب ديزب

 0006 اكل زر )11 165 )5

 ىطساولا كلاخ وبا اه نب ديزي

 اضل اركز

 5 (ندشالا) مقفالا ماس.2 نىب كبري

 مب لوأ لأ لا

 رس عرس (ر# ز,خ ام "١ قبلولا نب ديزي

 امذ لوو !هز“بلا*»#

 نر

 ا” كيري نب كيلولا نب ديزي

 معدد ركشي وب

 و ىضاقلا فسودبد وبأ ميه د نب بوقعي
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 ةمءآأ ىلإ رضغلا نب خةيت ف

 ىلجعلا ةريره وبأ
 أ نن نأ هم ةمكط ىبأ ىب مدرج

 يسع زخم مل ىميركملا ليعايسأ نب ماش

 "1 مككلا نب ماشع
 اذاحا ؟. 5 ا كليلا دبع ىب ماش

 ثيل“ 18لا#
 او| زم ىومالا ن .ناهحرلا لبع نب م ماش

 مع ا كد ند ماسك

 زد راس ىف 0

 هد ىبلغتلا و درهع نب ماسك

 هإ فحاسم د ماشقغ

 زهد داصم نب ماش

 21 شهلا

 نأ ب :وحاأ ند لاله

 م1 ضايع وك لالع

 مخ لضفملا 0-5 للف

 اب ماهخ

 ا ناد

 رباج نب مدصيقهلا : روظتا سصيبق

 ارق كيري 8 ارم ”ةيبلكلا لنع

 ميد بجضالا ودأ فمك ب 0

 اراد ةبعنت 5 متيهلا

 اول“ ادأ ا زؤ[* اطل ىدع نب مسخ بج 2

 ا اك ماس

 ئ

 ةز© 5.1 مصتعملا نب نوراع فداولا
 نرلز رب ريب

 رظفاو )1 ةام د ىنسورشالا نّحأو

 ندكايو
 .١ فكانخ ند عرزاولا

 127 دكيلولا فرب طساو

 مع ديحم ةللا ديح وبأ ىدقاولا

 ا. انكي اره نيا نزح

 ار“ 1 رفط ىنب كحأ ةزجو وبأ
 هكم 1م سلغقلا دجو

 4. ه1 لبيبح نب عأدو

 اذ* ميعاربا ىلوم ناذرو
 2+ ليمح نب ءاقرو

 الل (ىناتسكسلا) ىجراخلا ربزد

 دكلاخ نب ديبحا وظنا يزولا وأ

 مزن مزهنو مح مدحتنعملا ىلوم فيبصو

 نريزخ هب نك هو ةورو ةههري هوم خوخ مرخإ»

 ةحب6 ثايب ةيكأ

 ١ كلملا دبع ىلوم ساضولا
 دم عبكو

 نأ 07 أر ا أذ 0١ ثوم ىبأ ند عيكو

 ا" )4 ١ سايعلا تننب ةدالو

 انو عا داك نب ديلولا

 مام 5 ىروركلا فيرح نب دكيلولا

 خخ. نت» ١) !|ل كلملا كيبع نب كيلولا

 زري اه ]2 لإ

 زق زطيم طك ةبطع ند ةورع نب كيلولا

 انرريب 002 لاا عاقعقلا 5 دكيلولا

 م. ةيواعم ىب دكيلولأ

 1. ماشخ نب كيلولاأ

 اذ ديزي ىبد دجلولا ب ديلولا

 !اك ىلا 16 نع ]1 ديزي ىب ديلولا

 ذمه اطمح امل اع 1

 روز زعم دكياولا ند كيري ْئب كيلولا

 نزر**<« زيك زهرغأ لد نو

 خلود دوأدنو

 ها" نامحس دادتو

 موس رو .لنو

 م“ بعو نبأ

 ىرتخبلا وبا رظنا (بعو نب بتتو
 ىنضاقلا

 ١ نانسج نب ناذوستو

 هب (نجاو) ندكايو
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 اى

 سدأب ساي جور عقم عمور موج مصرع ميم



 1" ىدايهلا ىسوم نب

 منوع سان» ليعامساأ ى

 و سابعلا ى

 نال“ نال هل. نها هدم هدد هزه كيوملا

 كنت 44 كلر

 ٠4 ىرملا ةدايم نبأ

 مرن رهو ليئاخكيم

 م

 ةرسبم نب نابحرلا ؛دبع ةرسيم وبأ

 سرعو ىميضتحلا

 ١ نارهم نب نوميم
 م ةخذوميم

 ف

 مسن ىدعجلا ةغبانلا

 "١ كيلولا ىب ابن

 را» )1* ةلظنح نب ةتابن

 هدا“ هد“ هلم ةملس نب حاجن
 11 ةيراجنلا

 هارآ سيق نب ةيوجان

 رن ىرسقلا دلاخ ىب ديزي نب رد ريخن

 نورد كار سامي

 م»إ كلام ىب ةزمح نب رصن
 11 1م آه خمير نب رصن

 اننع 199:11. 18 ل.. 1 ؟. رايس ىج رص
 زوله 19م )9 ا!مل امم امك امه

 يو سورس سل سال #2 تابش ىب رصن

 وو موو ممر يمر» و. 21 ب

 بكلام رظنا متيهلا - كلام رصذ وبأ

 002 ىدهملا ىلوم رببصخت

 مم فيصولا ريصن

 م1 صفح نب رضنلا

 اذوب ىشركلا كيعس نب رضخلا

 مهد ىزورملا ليمش نب رضنلا
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 "ا

 ىدنكلا مساقلا نب مشاه ريضنملا وبا

 م

 ا. ريشب نب نامعنلا

 | مهيأ رب ِدأ مأ خمعذ

 لسان نيكد نب لضغلا ميعذ وبدأ

 مرو ال7 8. 2.1 2.1 روغقن

 نأثو نا" نا“ ريمت ونب

 ادا مز“ وأ ةظرم ىب خابمن

 موي سوو مسعز» منام ساو وبأ

 ةم“أ بئاكلا جون نبأ

 2 وبا

 6 ناييش 0

 ا لفون

 الدر نكس ىنب نم لجر ليقود

 انوا ىلثونلا

 ممر مم) كك وزمن

 ىميبتلا ١.١) ".|
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 معك ةنوعج نب نوراغ

 زئمم ظل طظبح ظبا اثم زعم كيشولا نوراغ

 مسا فل, "ثمل "محم ةثمم مك ظف ثمل" زامل

 هام

 ها1 روصنملا نب ىسيع نب نوراغ
 مسي نوماملا ند نوراه

 20 كلاخ ىبأا ىب كمكم نب نوراض

 ارا

 اى, ةيفنكلا نب كيكم نب مضاف وبأ

 املأ

 خداع

 زيزص ىدرقلا رابه نبأ

 4 ليذم

 سرس م94 مام 1. ظمح المك نيعا نب ةمتره
 رت ين سس يني سير ب ا سن
 مسيو, مسرع يعي .ممدعلب .ممسعرع ميرو مرسم, سطل
 مرتو مرنم علي عرس عم علا علو علل هما
 مع



 ؟"دأ ىلالهلا برح نب ةيواعم

 هم دايز ىب نايفس قى نب ةيواعم

 00 راهطلا هللا لبع ىبأ ئد ةيواعم

 8 نايفس ىبا ىب ةيتع ند ةيواعم

 أه

 زكي ىدنزالا ورومع نب دو

 1 1 ماش نب ةيواعم

 نأ ان. # بلهملا ىب ديزي ىب ذو

 نأ“ هك. نه] ةدم ةهرب نموه نرخو متت زتعملا

 ةراث#فه] ةنيي نكرخ

 نوراخ ب ليكام ناكسأ وبأ مدعتعملا

 رند ن>  اعنع اير دكيشرلا

 1١ اا

 كرز .ر

 و بوبأ نب ىلعملا

 د رمعم وبأ

 مهايو ممدوح

 21111 1 مكب ل ا

 الز )4 ةيعش نب رمعملا

 مخ 85 1ث6 ل15 ةدقاز نب نعم

 2 ىكتعل أ دايز نب ةريغملا

 مدد دا آه. عرفلا نب ةريغملا

 ا ىكيلولا نب حدتغم

 انكار زكر ىضابالا لضفملا

 )هو ٠5١ ىبضلا لضفملا

 سابعلا ند نامحرلا كيع ىب لضفملا

 يزن نإ 44 ىرع ىزنت مهو بلهملا ى

 10 ىكعلا 1 9 ١

 1 كعلا) ىكتعلا كلام ىب وح

 ٠١ سمشبع نب سدالم ونب

 "ها 85 ىجراخلا دكيلملا

 ا51 ا+ ىنابيشلا ناكلم

 نأ بمد همو همز“ هزعم رصتقنملا

 أ ررومع ىبا نب رذنملا

 35 ليكام نب ردنملا

 آم. م لل ]195ب زمزخ رفعج وبأ روصنملا

 ال5 مررعع مززر» مزه مز.

 كرب هدد خاتيا نب روصنم
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 ازريإ لرب سس اسر |" روهمج نب روصنم

 ملل زذو زز* )5 لذ. ]مزن لهز* امز

 اما ىبكحلا روصنملا

 ةمم راد ىنسحلا نب روصنم

 أ.ه ءاقركلا ىبأ ند رهع 50 رودعمخم

 سكس سدر سرس نا 002 نب روصنم

 سرور نك درت اة درت ند درع در

 * ديلولا نب روصنم
 هزه هث* هزا هلم ,ىفسورشالا ر وكاكنم

 ه1 ه" ةنيمع ىبأ ىب لاهنملا

 مرحب يك ع هو كم مم ماع عملا

 سير مم ا

 نس” ىروركلا ناولع نب ىدهعم

  2 1بلهمل ١

 أ هد ةرقص ىبأ نب ءالعلا ند بلهملا

 ذل

 ا“ ىمييكلا ليليملا

 ديشرلا نوراع نب مساقلا رظنا نمتوملا
 اا ىليدجلا ىتوملا وبأ

 1١ ىسوم ىبأ كلو

 همأ د هدد ريبكلا اغب نب ىسوم

 ا قداصلا فعج ند مظاكلا ىسوم

 رب ىضاقلا دووأذ نب ىسوم

 7 هر ىلع نب كدوواذ ند ,نىسوم

 هلثب ةرارز ند ىسوم
 2 نىسحلا نب هللا كيح نب م

 هو نم كليلا كبع ند ىسوم

 02 ىدسوم نسي ىسيع نب ىسوم

 زكو وم

 2 الا بعك نب
 يىسوم

 كيكحم نب (قحكلاب فقطانلا) ىسوم
 ل رس سرع منع (م»#) ىيمالا

 زي ل

 رصبلا ةقيذح وبا دوعسم نب ىسوم

 يع

 ىحدايصلا رفعج وبا ةيواعم نب ىسوم
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 آما 1 "5 ىديملا نب ىداهلا ىسوم

 رياك
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 موقع عيرع عمل عيوب ميك عيو ,تيرع ميزه

 كري سر

 اد ىبايوفلا فسوب ند ليكم

 وبا رظنأ بوقعي نب فسوي نب ليكم
 ىضاقلا مع

 م ىرعدؤلا ركب وبا نامياس نب دويكم

 ارايأرإ ىتانطلا رافغ ىب قراخوملا

 لرلر 0 ىبأ نب راتخملا

 ال. 111 )1م ةومح وبا فوع نب ارانخكملا

 00 نوت اني»# 017 لَك

 ا درج دم ند جدخملا

 ما 256. ديل كضاكخم

 ه. 2م |١ بلهملا نب ديزي ىب كلم

 0000 كر ضن] اعل م از ارح ىنتاد ملا

 يضل ات دك نسر ا 11 كار الزل

 انا 11 رار يار ل 5 نزيا 2-7

 ه1 ه* بلهملا ىب كردم

 ايم داره

 "ا رمارم

 هألا ه١. سكرت ىب نابزرملا

 ١١ كيلولا نب لياةرم

 1 مكحلا نب ناورم

 رروعسك مكي و رامكلا كيكام نب ناورم

 مرسر م.ال)عخو نإ زور زوز 1ك 1ع

 412مرحلا بليملا ند ناورم

 1. ماش ند ناورم

 ١١ كيلولا نب ناورم

 9 روع ىلوم محاوم

 زوز ىنزملا

 نادل ةنيوم

 الياس ىراوكلا ند جيسملا

 نك م.صخ عملا نب كديحا ىنبيعتسملا

 هما“ ها

 نسا ا مداخلا رورسم

 )مش م كجيلولا نب رورسم

 7٠ بنغيز ىبا نب دوعسم

 ٠.١ ىبلكلا فوع ىب دوعسم

 هد ىكسكسلا هللا بيع ىنكسملا وبأ

 زمل* زمز* امل لؤ4 لوزن لع اذ ممل سم ىدأ

 زوي لؤز» زو زؤأ )5. امل اطمح لهب طم امل*

 مرن, مو مام مو ملك لو مار» مز ملأ 1.3

 سعب مرحي موت مسرع سس منع ان

 ميك نوراع ىب ديزي ىليتسم ماسم وبا

 كم ىدرالا ميعاردأ ىد ماسم

 اثي لدرمشلا نب مام

 ا خبقع ىب ماسم

 مي موب هع م ةننإ امكملولا ١ نجح ند ةخماسم

 20112 ا ع يك رج ارسل "5 نك ا

 مق مه مل' بو ودير بوز دب نع 41 6

 رضوا 1

 كلا ا ركاش وبأ ماشع ىب ما سم

 لدا الك لح

 ١ دكيلولا ب ةخياسم

 هب نأ ةذو ورهع نب روسملا

 11 اس سامشملا

 58 ىناييشلا لعيشملا
 هز“ ظرصوق ميعاردا ىب

 مل ريبولا ىب
 طك" لك حجصخحصلا نب

 ١و ىبلاولا كيكم نب

 (ريضخ) ريبزلا نب بعصم نب

 أهو... ة رهغز ند بيسملا

 بوبس

 بعرصم

 بعدعم

 بوعدعم

 ب عرعم

 اناث

 زط.و ةريبه ىب خاقصم

 دنوابد كلم رانيذ نب كلام ناغمصملا

 ان

 زهد طظدز* د الد) مساقلا نب ءاضملا

 نأ“ ريضم

 اكو لذ عيطم ند نعاطم

 عدلا عنو ا ا دللاا تكيعع نب بلطملا

 :نردالل يضم نات

 مسير خبز ىهلغالا عيطم

 نال عيطم ىبأ

 ا" سابا ند عبيطم

 هم نزل خافيأ ند رغظملا

 ميز نب ناعم

 .٠ بلهملا ىب تيزي نب كراعملا
 ىلصوملا دوعسلما وبأ نارمع نب ىناعملا

 ميد

 ميرس مسي, مميإ) ب خدواعم

 91+ 15 ىراصنالا قاحكسا ند :دواعم



 ؟هز :ئتالهلا :برح ىب ةيواعم

 هن دايز 'نب نايغشا ىبأ نم ةيواعم
 0 رايذلا هللا دبع ىبأ نىب ةيراعم

 نع نابيقس ىبأ ىب ةينقح ىب *دواعم

 الون

 اهذيو ىدزالا ورمع نب ةيواعم

 81 1.« 167-11 ماشنع ١ ىبا ةةيواَعَم
 0 ان. 8 بليملا ىب كيزي ىب ةيواعم

 نأز» هك, هه ةمم هدا ةمه هزثو. هنت زتعملا

 نرلثمهإب1 نيب نك“

 + ىنب ليكم 00 وبأ مدحتنعمتأ

 مت ادا كيشونأ

 ا م زخيرم *ةييب

 نريز .ري ك6

 5 بويأ نب ىلعملا

 )0 رمعم وبا

 1 #11 ةبعش نب رمعملا

 مع 5ك 8ع لاذ ةدكاز نب نعم

 ةليجكب ىلوم (ديعس ىنب) ةريغملا
 831 2. ةيريغملا بحاص

 ورام
 ا عر 1 7

 عير عبو عبس

 0 حيككعلا_ داي دز نب ةريغملا

 هذ الذإ. طم. 9 ند ةربغملا

 ا دكيللولا ند 8

 زيزخ 1رز ىضابالا لضفملا

 مدد ]د2 ىبيضلا لضقملا
 سابعلا ند نامحولا كيع ىب لضقفملا

1 
 يزن ريل 44 نزع هز“ "ث» بلهملا نب لضفملا

 م" ىكعلا ميكتحح ئى د لتاعم

 1[ (ىمعلا) ىكتعلا كلام نب لناقم

 مس» هللا دبع نب مسقم

 ارك عيشملا

 مها 35 0 ا

 اه1 ]هب ىنابيشلا ناكلم

 نالؤمدب ههه همن* هرم رصتنملا

 5 قاكم نب رذنملا

 ١.1 زارع ل" ل57 امل رفعج وبا روصنملا

 مككالاو مزخ مرر» مز أ.

 نرتو. هع حاميأ نب روصنم

1 

 رعر .1وخي روس رس ثم روههعج نب روعتم

 ؟لزدلؤو زكخخ 191“ زؤ. ز)نزن زول لول

 ار ىبجحلا روسنملا

 هيد ©... راف ىسحلا نب روصنم

 آه ءاقركلا ىجبأ ى د رمح نب 50

 وز 3 مسزس طم ا ىب روصتم

 رود تا دريل ةسن نع 22 ننس منن

 .٠١ ديلولا نب روصنم
 هزم هز هأ1 ةهأذد ىنسورشالا روجكاكنم

 ه1 هز ةنيمع ىبأ نب لاهنملا

 ميرع ميم مب. موو مانو منَ مع ىبديملا
 سير نياركسال انك دع

 مم "02 ىروركلا ناولع ىب ىديم

 بليهملا ١١
 اا هم ةرغيص ىبأ نب ءالعلا نب بلهملا

 ل

 1 ىمييكلا لعليملا

 ندفرلا [نوزاجاىي مشاعلا ظنا ؛ نمتوملا
 ١١ ىليدحلا ئتويلا وبا
 1. ىسوم ىبأ كلو

 هما ها“ همد ريبكلا اغب نب ىسوم

 زمن, ا ىداصلا رقعج نب مظاكلا ىسوم

 مخرب ىضاقلا دوواد نب ىسوم

 | 01 ىلع ص كدووأد نب ىسوم

 ه؛ ةرارز ند ىسوم

 ]خ. ىسحكلا ىب هللا كيبع نب ىسوم

 هوا* مور كلملا دبع نب ىسوم

 امم اثم ىسوم نب ىسيع نب ىدسوم

 مك الذ

 0 ,نومانلا ( 35 ىسوم#

 سعع سعس سعب مع (مس,) ىيمالا
 ن2

 ىردعبلا ةغيذح وبا دوعسم نب ىسوم
 مر

 ىحئابهلا رقعج وبا. خدواعت نب .ئتسوم
 ا

 نايل روصخم تنب ىسوم مأ

 0 ابل 1 نحيا دا ئداهلا ىسوم

 رى كك
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 عورع عيررع ملط عبر عخربك رو عيرخ عياض

 كرا سلا

 اردن ىبايرفلا فسوب نب لديكم

 ودا ورظنا بوقلعي ىب افسوي نب ليكم

 ىضاغلا

 نامياس نب دومكام

0 
 سال ىرهؤلا ركب وبدأ

 اي ىتاطلا ر افغ ىب قراخكملا

 ١] كبيبع ىبأ ند رانخملا

 015 ليل ال انؤودح وبا فوع نب رانخكملا

 00 مد انل## 000 لك

 الز درجدوب نب بدكملا

 عما 25, كبل كلكم

 ن. ثم ثا بلهملا ى د كدزب نب كاكم

 ل000 ا ا 0 ا! ىنتاد ملا

 ازور سك اه, اسر سا اا“ ار نر لدن

 مرسم ليو نع رز لل. زم 181 11

 ه١ ه* بلهملا ىب كركم

 امرارت نوماملا عأ ليجارم

 أم داوم

 ناز وهدأ 0

 نأ هلأ. سكوت ئد نابزو ولأ

 ]) كيبلولا 0 ليوم

 راع ل. مك. ثن رامكلا ليكم ب ناورم

 يرسإ ميو |نرش غىر» طه )1 زا

 "1 كل اما بلهملا نئب ناورم

 “4 رمع ىلوم مدام

 مرخوز ىنزملا

 مو ةنبدم

 اذ ىراوكلا نب مابك
 11 م.ص تت عمملا 0 دكيحا نيعتسملا

 هما“ هال

 رد 0 0 طال سد

 اا ديلولا نى د رورو

 7٠ بخيز ىمبأ ى د دكوعسم

 1.1 ىباكلا افوع نب دوعسم

 هذ 5 هللا دبع نكسملا وبأ

 زمل# لم" امل ل9595 لول لزم لاك مم بسم وبدأ

 زؤب زكا» زو زؤ1 )91. امل امدح اهب امك املخ

 مم, مرو مام مزن ملك الو ما» مل" ثلا 1

 01 077 نع نارا انازز# ايان ان

 ريا ىنورام ىب ديزي ىايتسم ماسم وبأ

 ارو ىدنالا ميعاربأ نب ما ديمه

 مب لدروشلا نب ماده

 ا ةيقع ىب ماسم

 من مو ال* م اش ككلملا كيبع ند ةماسم

 "00 ل سلا جارح رجارل اياز اسك ضل نك نب

 مق مه مل بم ربو جيوش تبا“ د دع 15 1م

 "ءأ 1.

 أ. مل مه ركاش وبا ماشع نب زول سم

 اا اذ لا

 ٠١ دكيلولا ى
 نب ها هد ورمع نب روسملا

 اود ة“*ه ريعز ىب بيسملا

 1 روح تى سامشملا

 06 ىناييشلا لعمشملا

 نإ ةرصوق ميعاربا ىب

 2+ رمبؤلا نب بعصم

 اك ا حصخحصلا نب

 0 ىبلاولا كيمكم نب

 (رميضخ) ريبزلا نب بعصم نب

 ل ةخماسم

 بوعد م

 بعدعم

 كي

 بعدعم

 نونو

 ا.و ةريبه نجد خل قدعم

 كنوابدد كام رانيد نب كلام ناغيصملا

 ا

 اممهو طول“ طور" اثه) مساقلا نب ءاضملا

 نزح وضم

 اكو ل1 عيطم ند ىنعاطم

 عصرا نو منن اهلل نك ند بلطملا

 نسل نرد نيس

 سير خبز ىبلغالا عيطم

 لاول عيطم ىبأ

 انزال سابا ند عيطم

 هنو هز خانيأ ند رفظملا

 اننا ىب ذاعم

 ان. بلهملا نى د ديزي 6 كراعملا

 ىلدصوملا دوعسمأ 0 قارمع ند ىناعملا

 هيا

 عرس سير مي ب خيواعم

 11 15 ىراصنالا ناكسا نب خدواعم
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 دكيع نب ىلع نب هللا كبع نب كيكم

 ا"ثو رفعج ىب هللا

 (فرطلا) دللا كبع نب (جابيدلا) كيكم

 ا 8 111 نامتع نب ورمع نبأ

 هللا لسع وبدأ هللا ديع نب كمحكام

 بو ىضاقلا

 هداهم ىمقلا هللا كيع نب كمكام

 رظنا
 ى

 دريد ركب وبا ورمع نب حالا دبع ند كيكم

 ديزب ند هللا كيع نب كيكم

 ذابفسلا كىيحم وبا

 نوري 07 ىقارسلا

 ا".1 ىومالا نامحرألا ديع نب ليكم

 مع ىموزكملا نامحرلا دبع ىب ليحل

 .١" ناورم نب كلملا دبع نب دمحم

 انك لكيكام نب كلملا كبع ند كيمكم

 نك سن تايزنا كلملا كيع نب كيحكم

 نز“"ه هزثم هألا هاء ناك ثمل" عمل 2ث 5.1

 كنا كرولا كان رف

 دبدزب نب ةدبع ني ليكم
 مثه ىبالكلا

 هدأأ سوديبع ند كيكام

 روفإر ىسفانطلا دييع ىب ليكم

 الو هللا ديبع ىبا نب كمكم

 ابد خيطع نبأ كيكام وبدأ

 ناخب هز*4 ءالعلا نب كمحم

 (ناضام نب ىسيع نب) ىلع نب دمحم
 رخو

 اخ 1 رقايلا ىلع نب كيمحام

 وظنا ىلجيلا ىلع نب كيحم

 ىلاجيلا
 كلإ زابخلا درب نب ىلع نب كيكم

 اء رفعج نب ىلع نب ديحم
 سايع 0 هللا كيع ند ىلع نب كيكام

 111 )14 المل لطمل* لمع

 زوو ىشعرولا ىلع نب كديكم

 ىعضرملا ىسوم ىب ىدع نب ديكم

 نوح سرع هوي

 د رمع نب كمكم

 ديكم وبا رظنا او؛ رمع ىئب دمحم

 ىنايفسلا

 ل دف ميعاربأ نب ناأرمع نب ديكم

 هيف قيد ديلولا) قبر مع نيناحمكم
 خماشلا وذ ورظنأ

 هام+> نوع ىبأ نب كيمحكم

 عز مسإ» ىكيعذ ند ىسيع ىب كيحكم

 ليحاولا كييع نب ىسيع نب كيكم

 هو صبيدكاذ نبأ

 كيلي ىدارجرجالا لصضفلا ىب كيحم

 م مساقلا ىب كيحم

 نم ىولعلا رمع نب مساقلا ند كيحم

 أ

 ) ىكرقلا نيكم وب
 اد نوماملا ند (مغصالا) ليكم

 ا نوماملا نب (مبك الا) ليكم

 ىلع نب كيز ىب كمكم نب دكيحكم

 لب للا ت6 ]1 1 ب ١ [يىىودتعلا

 دارك ند

 ا فسود نب ليمكم تنب لايكام مأ

 ادد 1 ناورم نب كيحم

 كح ا ىكعلا لتاغم ند كيمحكم

 هذ (ةخيناقلاطلا نبأ) بليملا نب كيمحم

 8# 0 04 2 ذل كه ها دلل

 نأ) هآد 6.1 ١ ل (نىسسسو م ند لاهكام

 هر لاكيم نب دكيحكم

 ١١ ةلظنح ىنب ةتابن نب ديحكم

 آ15 اةنب سون نب كيكم

 هنن 521 بناكلا نوراه نب ديكم

 وبدأ رظنأ كيشرلا نوراش نب كيمكم
 لكيدحاأ

 نسم امي ليعامسأ ند ماش نب كيكم

 !.< كلملا كبع نب ماين نب كيحكم

 نز* نزكو فتاولا ند لييكام

 ا ١ كيلولا نب كمكم

 زوز ىبكاإي ىب كيمكام

 هاو زوربق ند ىيكي نب كيمكم

 موو وو مسيو كاد ئد ليكم

 ىباهملا متاح نب ديزي نب كمكم

 ان

 ضر دلخكم نب ديزي .دد لكيكام

 كوز ىديزيلا ليكام وبدأ

 ٠١ افسود نب كيكم

 مكر مل“ ديعس وبدأ فسوب نب كيمكم
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 ا4* اذ1 نآومع ىب ىفتملا

 اليلر ىنعاطم ى د لفاكم

 ٠.5 ىماسلا محازوم ىب رشجام

 اذ ا ىئيلوم ' ى كام 0

 5 نات 00
 انك ىفنكالا 0

 مسير

 و1 ىدادغبلا ةيوق ىبا ىب ظوفكم
 11 (ىنالعلا ءوجج نب) رقكام

 ا" م ىينلا كيكم

 هرب ىولعلا ميهاربأ نب لايكحلام

 ىولعلا للم ءامسأ د ميه أرب دأ ند للايكحام

 ل نام لو ل ايطابلت نبأ

 مهيأ ردأ ند كيمكام

 ميهاربأ نب كيك

 | هو سوديع نى

 ىلع ى د ليكم نب

 ارنإ# نيل

 عم. "0 بعصم نب ميهاربا ىب  لمكم

 نإ. هز هلا دزأ ةزذ ه.ه ةءأ 8,“

 هب داود ىبأ نب كيحا نب كيكحم

 كرينا سنن ا نب ديحم

 ا ىعارخلا تسعتالا نب كميكام

 هرا* هب" هبا ىكليلا سوأ نب كمكم

 هن هن هل, ه١" ثيعبلا نب دمحم

 5 سيب ىب ليبكام

 25 ريرج نب كيكم

 هر“ ىولعلا رفعج نب كيكم

 اقارحأ سرا سر قداصلا رفعج نب لييكام

 عم

 نإ" ةخيتره ىب متاح ى د ليكم

 لوف مود نب ليكم

 ءبقغلا هللا دكبيعوبأ نى ديبكا نب كيكم

 39 زو

 "8 بعبص.م نب ىسحكلا نب كمحم

 ملا علو

 ارامإ) ىديعلا نيصحلا نب ليكم

 .٠) نامدح نب ليكم

 نري سس ىسونلا كييح نب ليكم

 عير

 مس عسر مس. عنو ىلاخ ىبا نب دبحم
 0 ىنثادملا كلاخ نب سكيكم
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 ىرسقلا هللا دبع ىب كدلاخ ىب ليكم

 ارد 0 نار اع اذن ل

 دبع نب كيكاما رظنا جابيدلا لكيكم

 نامثع نب ورمع 3 مالا

 ارق قعأو كلا تشاو ليحام

 مدعم ىضاقلا ءاجر ىبا نب ليكام

 هرب“ ةايأ مكسر ند لاحكام

 ىقيرفالا ءايركز وبدأ كيشر نب كمكام

0 

 نزخ داوولا نب ل.ليكام

 مجرد ع١ ىلظنحكلا رهبؤلا نب د ليخكام

 نويسحلا نب ىلع نب كيز نب كمحم
 مع

 "هو نونكاس نش لاييحام

 رسيك ىداتاولا بئاك كعس نب ليكم

 لو

 نيا" 2010 كيعس ىب كيكم

 0 ىبلكلا ديعس ند لمكم

 ندب

 ضع كيللملا يع د نامماس نب كيكحم

 الو اذهل ىلع نب ليكام

 اثر ارث 52

 عر سنو »#2 ةعابس ىب دكيكم

 ز”ي] جلاص نب كيكه

 ند لامكام ك]) حايصلا

 ود ىحكويجلا ناوفص ند لليكام

 ميل» 1+ لوص نب دكيحم

 ني هربا هال" رهاط نب ديكم

 6 سابعا ب ليكم

 را 7 سابعلا ند لمكام

 حافسلا سابعا ىبل نب كيكم

 ارامل ارنا

 ا ةتراح ىب دللا دبع نب كديكم

 .ىب ىسحكلا ىب هللا كيع نب ديحكم

 مع طيو ظو. ع 0-6 1 ١“

 هذ همم رعاط ب هللا كيبع ىب كيكم

 نبك ةنم ثالاب هربآ ةابو نأ ةئح 0 نك

 معا

 همأ' همأ ةمع

 امل ةقالع ىب هللا دبع نب كيحكم



 ن

 ديع نب ىلع نب هللا دبع نب دكيكم

 [عو رفعج نئب حللا

 (تفريظملا) هللا كبح نب (يابيحلا) ليكام

 انسي رس زير نامتح نب وريع نبأ

 هللا دبع وبا هللا تبع نب كيكم

 زخايد ا

 همام ىمقلأ هللا كّيح نب كيمكم

 رظنا ديزي حى هللا كيع نب كيكم

 ىنايفسلا لكوكام وبا

 ركب وبأ ورمع ىب جالا :ليدع ند كيكم

 [نخ 1 ىقارسلا

 ١.4 ىومالا نابحرلا كيع ىب كيكم

 م ةسرتتلا رابحرلا 9ع - ند ديحت

 05 ناورم نب تلملا 35- نب .يكم

 ا“ و ب كلملا كبع نب كيكام

 ع تايؤلا كلملا كلبع ئب لديكم

 كاكا مل 2.1 ع

 نإ حزنت . ىزندي  موددو

 دبعس وبأ كدزي نب ةدبح نب ديحم

 ةدأ' سوديبع ند كيكام

 سنجر ىسفانطلا ليبع نب كيبكحم

 ابو ةهللأ كيبع ئدأ" نب كيكم

 اذ يطع نبأ كيكام وبأ

 نرخ. مزن ' ءالجلا نب كيحكم

 (ناعام نب ىسيع نيإ ىلع نب نيحم
 عمرو

 روك رقابلا ىلع نب كيكم

 رظنا ىلجحعيلا ىلع ند لكيكام

 ىاجيلا

 زابخلا درب نب ىلع ند كيكم

 اذ رفعج نب ىلع نب ليكام

 سابع ىب هللا كديع ىب ىلع نب ليكم

 111 111 طم مل

 "هد ىشعرملا ىلع نب كبكم

 ىئضرلا ىسوم نب ىلع ني ديحم
 مدن مع ]ب

 د رمع نب تيكم

 كيكام وبا رظنا او: رمع نب دكيحم

 ىنايفسلا

 من. 5 ميعاربأ نب نارمع نب ديحكم

 هزنب ةزثم هزل هزثي

 ةبقع نب ديلولا نب ورمع نب ديحم
 ء+ماشلا وذ رظن

 هال نوع ىبا ىب كمحم

 ما" 27 هكيين نب ىسيع نب دكيحم

 دحاولا تيع نب ىسيع نب ديكم

 امه جيكان ىبأ

 ه1 ىداوجرجكلا -لضفلا نب .كيكم

 م4 مساقلا 51 لامكام

 ام ىولعلا رمع نب مساقلا ى د .كيكام

 ا

 !ءابا ىقرقلا دمحم وبا
 يا نوماملا ند (مغصالا) كيدكم

 )1 نوماملا نب (مكالا) ديحم

 ىلع ندب كيز نب ليكم نب كيحكم

 211 ورك اسر اور ري ىولعلا

 رون مرر

 ١١ فسوي نب كلمكم تنب ليكم مأ

 ذهبا :نأدرمنىي : نقكت
 ميسر ىكعلا لتاقم ىب دىمحكم

 ه5 (خيناقلاطلا ىبأ) بلهملا . نب كدمحم

 كيب 07 11 7 طل 3 نب هنأ

 هزل هزه همك ير كل ىسوم ىب ليكم

 هر لاكيم نب دكيكم

 ١١ خلظنح حب ةظختابت نب دمحم

 ان يي 6 نب كبحم

 هل 221 بنتاكلا نوراخ نب دكيبكم
 0-2 ا

 ورظنأ كيشرلا نوراخ نب كيكم

 كيداأ

 رضع اخ ليعامسأ نب ماشه نب كيكم

 .«٠ ثكلملا كبع نب ماشع نب كيكم

 هأ" هأ5 فتاولا نب دمحم

 ١ ا! كيلولا نب كيكم

 وز ىبكيي نب كدبكام

 هاو زوربث 3 نب ىيحي نب لايكام

 ايلا سنن سيك دأ ذب ند كيكم

 ىبلهملا متاح نب كيوي نب كبعكحم

 مسؤل

 خذ دلخم نب ديزي ىب دبحكم

 اها ىديربلا يومكم وبأ

 ١ فسوي نب دكلوكم

 اي مخ .بتبعس وبا فيسوتي نب. كدبحم



 ن

 زك 13 نارمع نب ىنتملا

 اطل نعاطم نب دعاكم

 1. ىهلاسلا مدحازم نب رشجكام

 اب كلاخ ىلوم نكحكم وبأ

 0 نارهح نب 8

 مز ىفنكالا زو

 دللا كيع نب دوحم ىضاقلا 9

 من1 ىدادغبلا ةيوت ىبإ نب ظوفقحم

 1 (ىتالعلا ءوج نمبر قكم

 ا" م ىهنلا كيحم

 هب ىولعلا ميهاربأ نب كيحكم

 ىولعلا ليعامسأ ى د ميعاربأ نب لييكام

 الا مدع 5 ايطايط نبأ

 ميعأربأ نب كيكم

 كام ند ميغ أرب دأ 00 لاهكامس

 اننا# ري

 "01 بعصم ىب ميعاربا ىبي ديحم

 نإ“. هز هز“ نزأإ ةأذ ةمض 2 نر

 هزثم داود ىبدأ نب كيحأ

 زد مدن طايسأ

 اه ىعارخلا ثتعنشالا

 نيبز“ هرب" نبأ ىخاليلا سوأ

 ه2 هل هر. نإ ثتيعبلا

 | كةو سوديبع . ند

 ىلع نب دمك

 5 مدا 1
 ملا

 هر“ ىولعلا رفعجج ىب

 مرو دعو "ت6 قداصلا رفعج نب كيك

 نأ خيتره ىب مداح

 دال
 :ءبقغلا هللا كيعوبأ قلاش ى د

 "نإ هم

 ا” باعدص.م نب نىسك 0 نب

 عا أو

 نادر ىديعلا نيصحلا نب

 |. تامح نب

 مر
 مم عسر مس, عدو كلاخ ىبأ نب نيحم
 عم. ىنثادملا دلاخ نب دنبحم
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 قار سس

 ىرسقلا هللا دبع نب دلاخ نب كيكم

 ارد نرسل 1س تل

 ديع ىب كمكام رظنأ جابيدلا ليكم

 نابتع نب ورمع نب هللا
 ارا ّ عارخلا كيقأر نب كبحم

 ىضاقلا ءاجر أ نب

 هاب هاآ مظسو نب

 ىيقيرفالا ءايركز وبأ كير نب دكيكام

 ا

 هز" داورلا ىب

 قاردشا نايل ىلظنحلا رهبؤلا نب كيكم

 نوسحكلا نب ىلع ىب كيز نب

 اهو نونكس نب

 02 ىدقاولا بئاك دعس نب كيمكم

 ا لبعس نب للايكام

 11 ىضاقلا ريشب ىب كبيعس ىب لايكام

 ١ ىبلكلا كيعس نب ليكم

 زد“ خو زخم ل“ ١» ىنايقسلا دمحم وبا
 ثا

 نم كلملا دبع نب ناميلس نب كيحم

 ه2 "ها ىلع نب ناميلس نب دكيحم

 م1 مخ "نب ادد

 عزو شاور س» ةعامس نب كيمكام

 اخ جلاص نب كمحم

 هال سابصلا ند ليحكم

 ٠١١ ىحكيجلا ناوفص نب كيحم
 مل 51 لوص نب كيكحم

 ةيرخ نربإ هك رهاط ى د ليوكام

 م سابعلا نب كيمحم

 نري” سايعلا نى د لايكا#

 معز زل حافسلا سابعا ىبأ ى ليكم

 0 انرزر

 ا. ختر اح نب دللا كبع نب كيحكم

 ند هم د هللا دبع نب ديحم

 مل "بو اذ ب 1 لا

 ها" هدم رهاط نب هللا دبع ىب كيكم

 نبل هزم هاب ةربأ هاب. هثك هكم هيب هكا

 هدأ' ةرأ ةدع

 اما ةقالع نب هللا دبع نب كيحكم
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 اثر كيلولا نب ىصق

 كم 1 لابمح ىب ىماطقلا

 اه] (خبكا ىب ىطقلا) [رارصعلا

 كري ازيك 7 00 ىلوم ىرطق

 لو ةءاكفلا نب ىوطق

 |هز» ا ا ديزي ىلوم ىطق
 !.ن ملسم نب ةبينق نب ىطق

 زنن» ىكديلخ نب عاقعقلا

 ميهاربأ نب بعصم رظنا اةرصوق

 رايخوك رظنا رايحوق

 اذ ك0“ ىب سبق

 كك

 وو مم“ سواك

 ام ىنادمهلا رابك ىبأ

 معو معو مم ىدبعلا نيصخلا نب ربقك

 ةمث» تلصلا ىب ويتك لآ
 اعلا وبا رظنا هللا كيبع نب ريتك

 “1 ةزرح ريتك

 ىنذزاملا ريدك ل

 ىلع نب عيدج . رظنا ىناموكلا ىبا
 موز ىوحكذلا ىتاسكلا

 م* ثذايق ىرسك

 م زمر نبأ ىرسك
 0 ىرغقشأالا بعك

 انو رهخز ند تبعك

 ا 07 ىكرتلا نيكتابلك

 اه. اد ىبلكلا ىبأ

 فسود نب جاجحلا رظنأ 1١١ بيلك

 عود مخ تيبات نب موتلك

 الرع نيمالا مداخ وتوك

 هرم ت.# 2.1 نراق نب (رايعوق) رايهوك
 هآلا" هزز* ةزز“ نزل نإ نأ. نيا

 ل

 ام ظبرق نب رعال

 اهد ناورم ما ةبابل

 ناكل قدزرفلا نب خطبل

 ن# ىضاقلا ةعيهل

 ا. ديلولا نب يول
 رضا نب تيبللا

 "5 ىراصنالا ىليل وبا

 "١ ليهس تنبد ىليل

 ام مورلأ كلم نويل

 ىشعرملا ىيطنطسق نب نوهل
 موو مسوس سم سو ضار م0

 ا الدر كمل ويدل جلو

 ا

 م

 1 مدصتعملا مأ ظدرام

 هلك ةزض هزث. ةزلمر) م عيان

 انه كلام ونب

 مكم ]5 ظل“ "4 ميقغلا سنا ند كلام

 مسالإ دنو]

 ناغمصملا ًّظ رظنأ رانيد نب كلام

 اون جيدسلا ى دأ نب كلام

 ٠ بيعش مجيب كلام

 0 فارط 7 كئكلام

 نبا قوط نب كلام

 ١) رماع ىبدأ ىب كلام

 هم عمسم نب كلام

 مح ملي ةؤ دوراكلا ئب ركنيلا نب كلام

 هز )١م ظل امل ميهلا نب كلام

 ا ل سل رسال رس ا ن وماملا

 مييدلا) |( محا 1. 01 1ع

 ".4 ىنسحكالا نوماملا

 م خيراقلا بحاص نوماملا نبا

 مع ىكرتلا كرايم

 م4 ةخلاضف نب كرايم

 هزثب هأك 2.2 (برح وبا) ىناميلا عقربملا

 موز“ بلكل ىلوم وشبم

 هذ“ هوءسدل“و 2.1 مصتعملا نب لكوتملا

 هو
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 هيد رميغصلا اغب ىب سراق

 لل فيرط نب دكيلولا 0 ةعرافلا

 هن. بلهملا ىب كيزي تنب ةاضافلا

 معا ةمطاخ

 معرس ىسحلا ئد ىسحالا كني خوطاف

 نا ةرفص ىببأ تنب ةخمطاف

 521 مداخلا

 هو» هدا هدد هد ه9 ناقاخ ىب مفلا

 ها بلهملا نى كيوي ىلوم كيدف وبأ

 دايز نب .ىبحي :ىظنا ىوحكذلا ءاوفلا

 ةذ ىك_يعارفلا

 ىمهليدلا جرذ

 مسير سر نب وبدأ

 مم مل" ب. كم نم هرب هك نورك زرع زا» فدزو ا

 ن 0 03

 ل نا

 اما 1“ سنوب ى-ب عمبولا نس 1

 نضر م ضر سلول ران ا اهلنا انزلت

 انتل نا قارا كلر ياك رك سرر 1

 مو نأ

 سرر (ىوبتساكولا وذ) لهسس ند لضفلا

 ضر سنا عرب ضن ضر اسر رن

 خرز سبأ هوي حنو وو شوز زو, 8

 نلناز نسضرإ 'ضرضنا داع نازل انك 01
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 ارارهلز سابع ند نامدحر لأ دكيع : ند لحضفلا

 اذنك ن قالا بى د ليضغفلا

 م82 "دب نوماملا تنب 00 مأ

 روم بك ل "ملك ثمل“ ناورم نب لضفلا

 هن“ ما

 نضل نال لز ىكمربلا ىيكي ىب لضفلا

 ضال اسيا سس سار

 5م وب نوماملا تنب ليضقلا م

 8 بلهملا ىب كيزي ةارمأ لضفلا .

 7 تانك ند ليضف

 زبم لبث زب“ اس. لكم خبقع نب ملف

 هاو ليحاتح ند كنف

 اثب كيلولا نب رهذ

 "أ

 مى جرعالا سراوغلا وبدأ

 رظنا كظيبهبصأ زورهف

 0/188: نابزوملا !(لوخ نب) زوريف
 ار ليس 0 ضيفلا

 ذاينس

 ف

 سوو نراق
 نزح حاز هأء ةوح 2 0 رابيوهدت ىف نراق

 سيو سير سوم »") ميقفلا ا ندا

 مساقلا
 مثد 752" ديز ند ىسحلا ىب مساقلا

 م ناميلس در الا

 4 ىعبنلا

 نإ*» ىزل ىلالهلا نامحورلا دبع نب مساقلا

 ىفقتلا مساقلا ن.د دمكم نب مساقلا

 1 لإ لك

 مر* نمتوملا كيشولا نورا ىب مساقلا

 روز 1 هنو

 | بيوذ نب ةتعيبق
 ركبن ىعءاوسلا ورهاع وبا ةبقع نب ةصبيق

 44 ةدانتق

 از ل ل |] ا ان مالم د خبيتق

 زى بئتاكلا مككق

 ل" 1١ ا١1 املأ امل بجبش ىب خيبطخحق

 54 لوو روع زور

 نا سابع ند لحكفلا

 كرون ىنارصخلا دايز نب ما دق

 اذا ةخيردقلا

 اخ كي شن ند خرق

 ا .٠" شيرف

 او ىناحندلا شيرق

 ١١ ماشحع ىب شيرق

 اه: عيرق ونب

 نم 6 مورا كلم ىيطنطسق

 ذاك زو ا". نوبل ىب نيطنطسق

 دو ولا نما نطسق ارا

 نك ىربشقلا
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 اذ كيلولا نب ىصق

 4م ؟1/ لامح ىب ىماطقلا

 61 (خمكا نب ىطقلا) نارطقلا

 رمت )ثم )ع. كيلولا ىلوم ىرطق

 ١١ ةءاكفلا نب ىرطق

 روس نإ )سع ىحيزي 0 ىطق
 6 ماسم نئب ةخيبتق ئب نطق

 مه ديباخ نب عاقعقلا

 مههاربأ نب بعصم رظنا ةرصوق

 رايهوك وظنا رابعوق

 ١7 نام نب سبق

 5ك

 عورع ”كو سواك

 اذ ىنادمهلا رابك ىبأ

 لواهب رظنا ظراخك

 معو معو مع» ىديعلا نيصحلا نب ريغك

 م5 تلصلا نب ريقك لآ

 رظنا هللا ىبع ىب ريتك

 "1 وع ريتك

 "م. ىقزاملا ريدك لآ
 ىلع نب عيدج رظنا ىنامركلا ىبأ

 ا"هإ ىوحذنلا ىتاسكلا

 م* فذابق ىرسك

 زمرخ نبأ ىرسك
 ١ را بعك

 ند بعك

 م باك

 ةهمل' الو ىكوتلا نيكتابلك

 ا. ا!د" ىبلكلا ىبأ

 جاجحلا ١١ بيلك

 نيدو سلر 055 نب موخاك

 نثه ىيمالا مداخ رتوك

 نيم 2,8 5.1 نراق نب (رايعوق) رابغوك

 هال" ها“ ةزا“ نزل" نأأ هل. ن3

 ل

 املا ظيرق نبا رعأل

| 

 اء رهخز

0 | 5 

 افا دييود ئب رظنأ

 أةذ ناورم مأ خبابل

 اذا قدنزرفلا - ةطبل

 ؟ل5 ىراصنالا ىليل وبا
 ١ لييهس تحد ىلجل

 ان مصاع تن قله

 ا ارم 0 كلطم َن 0

 اها مس سار سل 0 م

 نم نإ 0 ند نيطنطسق نفث ىن وعل

 تركت | ملا« نىووبل حلو

 ب "5 ىبدتت
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 ام مصتعملا مأ ةدرام

 ا ل نراق نمد (رايزاملا) رايزام

 ثار دار ملط . لكك سك ساس سن

 و نكلام ونب

 مم انكي يل مسك ميقفلا سنا ند كلام

 اسال سك

 ناغمصملا رظنا رانيد نب كلام

 ع جوسلا 0 0 كلام

 ٠٠.١ ببيعش نب كلام

 ذل فارط نب كلام

 هب ل نب كلام

 ال١ رماع ىبدأ نب تكلا

 مه عمسم ىب كلام

 ملك مل ةذ دوراكلا ئب ركذملا ند كلام

 هاك اظثمع اث) امل مخيهلا نب. ككلام

 تسري خسرو سيو مررع ضيا وأ 0مل نوماملا

 2/0 [ ىيخا ٠6) | 11م

 ".41 ىنسحالا نوماملا

 ام خيراقلا بحاس ىنوماملا نبا

 مع ىكرذلا كرابم

 مل ةخلاضف ند كرايم

 هاثب هالك مم (برح وبأ) ىناهبلا عقربملا

 روز“ بالكل

 هن“ ةوربسوا“"ه 1 مصخخعملا نب لكوتملا

 هو

 ىل وم وشمم



 م

 ةاؤ روغصلا اغب نب سراخ

 انا فيرط ب ديلولا تا ةعرافلا

 هب بلهملا نب ديزي تنني ةلاضافلا

 معا ةيطاق

 0 نىسحلا ند ىسكلا تنخد خمطاف

 هنأ ةرفص ىبدا تني ةخيمطاق

 م2 مداخضلا

 نواب هدأ ةؤذ ند ه1 ناقاخ ىب

 هذ بلايملا نى-ب كبزي ىلوم كيدف وبأ

 دايز نب ىبحكي ورظنا ىوحدكذلا ءارفلا

 ةذ ىذيعارفلا

 مت» ىمليدلا جرذ

 سيخ لاق نبأ

 055 رب 0 نا 2 22 كلا كر لري »ب قدزو 1

 2 نوعرق

 ادد ةرازذ

 أما 8“ سنوب نب عمبولا 6-5 ليضفلا

 سر سرع سررت سرور لا اة: اس

 نري سعير نار سيد يكل سرر سرر

 مهو وز“

 ادنأ) (نىويهساكرلا وذ) لع س ند للضفلا

 نضر سرت سرع ضال, سرر سارإ 27 ضع

 انوا صحا سعت ن0 نس ضع 51

 يدرك ضر قضي نزعل بضرلا ن7 28151

 قدر

 مزهإ سابع ند ن .رامحرلا كيع نب للضفلا

 7 نزماكلا 42 د ليضفلا

 22 "هب نوماملا تنب لا مأ

 ثوم بك *.ث1 *ثمل* ثمل" ناورم ىب لضغفلا

 نانا ما

 مو ملا م8 ىكمريلا ىيكي ىب لضفتا

 ضذل هيلا رب كير

 82 *هب نوماملا تنب لضفلا م

 8 بلهملا نب ديزي ةأرما لضفلا .

 نأ دانه نب ليضف

 ابو لموث الأ“ ا. لاح خةبقع نب حلق

 هاذ ليحادح نب نع

 ارثب كيلولا نب رهذ

 "أ

 مخ جوعالا سراوغلا وبدأ

 وظن .قيهيبصأ زورمذ

 11 ارا نايررملا (لوف نم) زورمف

 آما لهس نب ضيفلا

21 
 لامي مدبب

 سوو نراق
 نريا# مزز نأ. همم أ“ و. رايرهش نب نراق

 منيو سرإ نا» كا ميقفلا مساقلا نبأ

 عوز ضاؤب ايطايبط 5 ميغأو ٍدآ نب مساقلا

 نسأز

 4 ىعبتلا

 محزن زن ىلالهلا نامحرلا دبع ىب

 ىفقتلا مساقلا ندد كيكام نب

 4 ل

 رح نمتوملا كيشرلا نوراج ف مس

 سن رك سرع اسد

 رو بيوذ نب خصيببق

 زبد ىءاوسلا رهاع وبدأ ةبقع ند ةدعببت

 944 8نانق

 راع ]1 لمد ماسه ئى د خيبت

 [ىز بتاكلا ملكق

 18111 11. امك اد“ بيبش ىدب خبططق

 114 ل8 زؤعع زار“

 ند سابع ند لحكفلا

 نر ىنارصنلا دايز نب خما دق

 ااردارإ ةخيردقلا

 ذر كي رش نب ةرق

 1 شيرف

 او ىنادندلا شبر

 اه: عيرق وغنب
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 ازازور# 1107 مووذا كلم نيطنطسق

 ضزو ساو م". نويل نب نيطنطسق
 مم ىمورلا نيطغطسق

 مير ىربشقلا
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 مث | 2 7 1 ف * ويزعلا كبع نب ريع

 ك7 لا ات ع

 "ه١ 2 ءالعلا ىب رمع

 الب 11 نيسحلا نب

 نكي نهز*ثي نزثا ىجكاخولا جرذ نب رمح

 ال ل 2 ريكا صلح را ىناغرفلا روع

 نم 211 لم كري مل ميكو عوز عوز علي

 نب فسيوب ند لايكحام ىضاقلا روع وبدأ

 5 0 رمع

 ١1١ بوقعي

 1٠ فسوب ند ليليا ند رهع

 1 "5 (صفح ىدا) نارهم نب رهع

 مم مث مل“ مل" مل ابو زخز ةريب# ىب رمع

 مب م1

 ا ىداولا رمح

 )1 از“) ل“ )* كيلولا نب رمع

 هم م ىدبسالا دكدزد نب رهمع

 هد هد عمسم نب ماع ىب نارمع

 اك عيطم ند هللا كيع ند ناوهع

 ثور" كلاجم نب نارمع

 0 ,ىكسكسلا ىوح نب ورمع

 ئى ند دروع .هريصشلا ديواد وبا رظنا كعس
 رح ليحا رش ند ورهمع

 ري ىبالكلا مدصاع نب ورمع

 ا هللا كيع تنب ورمع مأ

 ا 5 كدديع ند ورهع

 ها ءاطع نب ورهع

 الل ىركشيلا بلاغ ند ورمع

 ا ىرصبلا فقوزوم# ند وروع

 "بيب بئتاكلا ةلدعسم نب ورمع

 نزأ] بركيد عم ند ورمع

 ا 1+ ىمكحلا كيدز ند ورمع

 21+ ىدسأالا ةريهع

 هذ. قاكساأ مرد ةخسينع

 ١١ كيلولا نب ةسينع

 الو باذنع نب فوع

 "هر ىضاقلا ىفوعلا

 مر تل دللا كيع نب نوع

 11 159 ديزد نب كلملا كيع نوع وبأ

 اناا 7-11 ارنا ان ارسال را

 نو ىحدامدسلا ةبواعم نوع وبأ

 ارك فوتئهلا شاع نبأ

 اا" لاب )14 لب اءث ماسم ند ضابع

 80 روصنملا  ىلوما ىسيع
 هزلي ىمامكلا قئسوع

 ميا كقاو ند راغيد ندب ىسبع

 1 (ئسوم) كوز ند  ىسيع
 ها هز ع لا نب عئسيع

 ىسابعلا هللا دبع نب ىلع نب ىسيع

 لارا

 ما“ 8 ىسيع نب ىلع نب ىسيع

 ها1 داشناخرف ىب ىسيع

 زب نوماملأ 6 ىسيع

 مسنإ للاخ ىبأ نب كمكم نب ىسوع

 ارت نارزاب ناز رد نس سارح سر سا كك

 دك كا ضع ضنا نا نر ضي

 7 نوراغ نب كيكم ىسبع وبا مما

 ا ل

 "ذم روصنملا نب ىسجع

 ىلع نب لايكام ند ىسوم ند ىسبع

 110 انامل ارز انرالزو نارام الزل نارا رك

 )ه1 اهم اة "درت ثور نوره معو معو معو

 0 ل نا

 ام ىدالا ىسوم 0 اح

 هلم فدسوب نب

 1211 ىضشبعلا

 هم هل "١ بلهملا ىب ةنيبع وبا

 ار ىيوم ند ةابيبع

 «هديفيلب هي كح
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 وا آءأ ماه ىلوم بلاغ

 "ا ىتاطلا مناغ وبا
 201 نابع بب) .ناسع
 خلاص رظنا مظيهلا نب جلاص ناسغ وبا

 متيهلا نبأ

 م". اذذ١ كلملا كثيبع ند كبري ىب رهغلا

 ها* كثرملا ماينغ
 اروع ارا لو ماعم نب نالبغ



 اي عن )و ل "١ كيلولا نب نامثع

 اذا اذد اذا

 هل بلهملا ندب كيزد ىلوم نالجكاع

 سوك سك, اا و9 ةخسينع ىب فيكاع

 كرر 41 77 سلبا نع تان احا سا سي

 نع هز“ نإ هز 25 256 7. ةاطرأ ىب ىدع

 ابا اء 141 ةم هب 7 ةؤ

 "5 ىدع نب هللا دبع ىدع وبأ

 الردك ةرذع وذنب

 م ريبؤلا ىد ةورع

 ام ديلولا وبا ةيطع نب ةورع

 ١ زدزع وبا

 ١ !فوع نب رصع ونب

 م. خمصع وبأ

 مهو سابعلا نب تراكلا لحضع وبدأ

 ملإ ءاطع

 ام" ىدهعملا ىلوم ءاطع

 ١.١ ىدنسلا ءاطع وبدأ

 0 دراطع نبأ

 ا" رشب ىب فيطع
 اناا ىلاهايلا يطع نبأ

 الد )1غ غيبلعتلا ند خيطع

 بلغالا ىب ميعاربا نب بلغالا لاقع وبأ

 نكي سلا

 ندر دارس انامل ناد (ملاس) ماس نب ةبقع

 "هم طبعم ىبا نب ةبقع ذآ

 نو 2

 ا.ه ىتيللا لقعم تى نب

 الدر 0 3

 مي“ خيو عخرزح ر وعالا هب واع

 1 ىخالبلا ميعاربأ نب ىلع

 نر دوه | رغأ ىلع

 هدا هد. اباب ىلع

 زوؤا» لمح املا عيدج نب ىلع

 3 نيسحلا ى د ىلع

 كر نيصخلا نب ىلع

 7 نيز نب ىلع
 م مال 08 201 ديعس ىبأ نب ىلع

 ضرار

 ا جلاص نب ىلع

 اع
18 

 عرس مكر 4م 8م 5 تلاظ ا

 ئب هللا كيع

 95 ليقع

 م (كببعس ىببا) ىسوع 5

 رمز رسل ةمح ناعام ىب دع 3 لع

 نيس نورعا نينا اكدر ضارب ضاعن صارو ساد

 د بكلام نب ىلع

 م يحل ند ىلع

 ظذا نىسعكلا وبأ كيحكم نب ىلع

 ىنتادملا

 51 رقعج نب كيمكم ىب ىلع

 مهد ىرسفلا كلاخ ىب دمحم ىب ىلع

 نب كمكم نب ىاع

 سرد

 م6 كيبشرألا نوراع نب ديكم ىلع وبا

 257 بعصم نب ىلع

 اما ملغ ىديملا نب ىلع

 زوو والوزير ,نىسوم د ىلع

 م ل ا ا ا ل

 نصرت | كرار

 [امزد سابع

 مع َى :رافغلا متيخ ى

 م

 ىضوأا

 ١1 كيشولا نوراه ىب ىلع

 امرك نيف سشإ) نار قنا ماش - ىلع

 هز“ 2ك

 مك ىذمر الأ ىيكي نب اع

 لوزن لم كيلولا ى د كير نب ىلع

 املأ ا تدب 3

 ىنادههلا ر انيك( نبأ رظنا دكيبع ند رامع

 0 1 ةزهمح ند 8

 نزر» ليقع نب ةرامع

 ا. موتلك ىب ةرامع

 ل ل د ا م روع

 ا". عبزب نب رمع
 اال ىضاقلا بوهيدح نب رمع

 مو ماع (دوهراز) صفح نب رمع

 (فباس) ك.عس ىبا نبدأ رمع وبا

 ه5 ىسلدنالا

 ضار 0 ند ماس نب رمع

 ناميلس نب رمح
 ماو 0 ند 0 نس روع

 ها عطقالا تا دبع نب رمع
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 ا١ اا م »د 1 ه * ريرعلا دبع نب رمع

 0 لو ل

 مهز* ١05 ءالعلا

 ا 1 ىنيسحلا ند ىلع

 هاب هأثب هاا ىكخو لأ

 ال1 نر صا ضان مراسل ىف داعفلا مع

 اكل الل زل سلو سلما ضلدت شار دل

 ند فسوي ند كمحم ىضاقلا رمع وبدأ

 50 رد

 ذرد طريح

 2 (ةدردإلا محا

 ا بوقعي

 .٠ فسوب ىد كيكم ند رمع

 ارنألا ار (صفح وىودا) نارهم نب رمع

 من ملك مل“ مل" مل ابو اثنإ ةرمب# ىب رمع

 مى مق

 ا“ ىداولا رمح

 | لث) ل )* هيلولا

 هم هب ىدبسالا ديرب
 ترد ترج

 ند 8
 نم نإ تا نبا .ماح ف نأو أمع

 اذ عيطم ند خللا كيع ند نارهع

 ا كئاكام ند نارومع

 1 ,.ىكسكسلا كود ند نع

 ىو ضل 0 وبدأ و ظنا دعس ند وردع

 5 ليحارسش ند ورهع

 مسي ىبالكلا مل

 رع هللا كيع تفد ورهع مأ

 ار. 00

 هزل ءاطع

 ال]] ىركشملا تلاَغ نب ورمع

 0 ورهح

 تأ درك
 ذر د

 2,7 ىربصبلا قوزوم

 مثيب بئتاكلا ةدعسم

 هز" بركيدعم

 سد 1١ ىيكحلا كيدزب ند ورمع

 1 ىدسأالا ةربهح

 هد. نقاكاسأ

 ند وردخ
 0 تاس

 0 در

 ءرد ةسينع

 زاد باذع نب افوع

 وم _ضاقلا ىنوعلا

 اري نإ 131 نب نوع

 112 11 ديزي نب ككلملا دبع نوع وبدأ

 ا ل لا ام ا

 "ه6 فوننملا شابع نبأ

 )ثا )1 )11 ل. ط1 ملسم نب ضايع
 اريل رودعتملا ىلوم ضيعيح

 2 ىمامكلا م

 »يإ ككاو د رانيد ىف ى .ديفيمم اي كح

 9 (ىتودرا تنكر ند |( ئشسدح
 ل خيشلا نب ىسيبع

 ىسايعلا هللا كبع نب ىلع ىب ىسيع

 النازل

 ماع 78 ىسبيع نب ىلع نب ىسيع

 هاا داشناخرف ند ىسوع

 "ل نوماملا نب ىسيع

 مور للاخ بأ ند كيمكام نب ىسيع

 206 11 ]ا مو اما هل نأ 1 6) 16

 222 شال اسمح ضنا ني ين درس

 كيبتولا نوراخ ىب كمكم ىسيع وبأ

 ل

 ا ر وصنملا ند ىسيع

 ىلع نب كومكم نب ىسوم نب ىسيع
 الر )1 )١) م11 ]زال 165 117 ١11

 النو اثدمب الور "نرخ "وز» زوره معو معك مع

 مميز بإرسال

 ارك ىداعلا ىسوم نب ىسيع

 "م ىداهلا ىسوم تنبد ىسيع مأ

 هاء فسوي ىب

 اري .ىشيبعلا

 هم هز ١) بليملا نب ةنيبع وبا

 هذيفيمم ليك

2 
 م ىدوعسملا دوسالا بلاغ

 زءم ل.أ ماش

 نا ىتاطلا 5

 ان ا) (نابع نر راسم َ

 جب جلاض ناسغ 7

 يجينا نبأ

 [ لرش وفني بلا دلع
 8 فيزد ند رمغلا

 هاك 2 مانغ

 17 سوا رس را, ملسم نب ناليغ

 1 ىبنيلا مأ

 ا". ادا كلملا كبع نب



 انك لل لرك لسا له ديلولا نب نامتع

 اه“ زطذذ اهل

 هز بلهملا نب ديزد ىلوم نالجاع

 سوو سو, درك نيرو ةسينع نب فيكاع

 مزن» هرإ هر. 725 كو ثورخ خي عخبإ علو

 نرخ نإ نإ نإ 25 26 ©. ةاطرأ ىب ىدع

 ب نم 115 هم ني هك هم

 م1 ىدع نب خللا كيع ىدع وبأ

 اي ةرذع ونب
 5 ريبزلا ى د ةورع

 ام كيلولا وبدأ خبيطع نب ةورع

 اذ. زدزع وبا

 1 وع نب رصع وغب

 م. ةيصع وبأ

 مو سابعلا نب تراكلا لضع وِذأ

 ملإ ءاطع

 امل ىدهملا ىلوم ءاطع

 ناك ىدنسلا ءاطع وبأ

 دراطع نبأ

 ا" رشب نب فيطع
 لالا ىلهايلا خيبطع نبأ

 اود +٠1 خيبلعتلا نب :خبطع

 بلغالا نب ميعاربأ ند بلغالا لاقع وبأ

 مب ومو

 مورس معرس مرد مدرع (ملاس) ملس نب خبقع

 ادم طيويعم ىبا نب ةبقع لآ

 +د نافقع

 ا.ه ىتيللا لفقعم 3 ليقع

 م خقالع وبأ

 نضال ت2 سيد روعالا هبواع

 هلل ىخاليلا ميعاربأ 5 ىلع

 |" امم اما عيدج 7

 م نوم ىلا

 انكر نيصحلا نب

 نو
 مرعب منع مز مث كيعس ئبا نب
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 ا نلا ل قل نإ ك1 ىبأ نب ىلع

 اما" سابع نىب هللا كيع ند ىلع

 112 ليقع ىب ىلع

 مع (ديعس ىبا) ىسيع نب ىلع

 مسرع خنأ أمد ناهام ىب ىسيع ىب ىلع

 متر سرع اياوس رمادا جدنا ساسكاددن» لكالرد

 ع ىرافغلا متيخ ب كلام ئد ىلع

 ا"ثبآ نوماملا ند ىلع

 رظنا ىسحلا وبا دبكم ىب ىلع

 ىنتادهلا
 21 رقعج ىنب كيكم ىب ىلع

 مزه مرتع كلاخ نب كىمكم ىب ىلع

 دكيهن ند ىسيع نب كيكم ىب ىلع
 جا

 نورا نب دبكم ىلع وبأ

 855 بعصم ىد ىلع

 مما اذزغ ىدهملا ند ىلع

 سوو [منوز» (ثةي ىضوألا ىسوم ند ىلع

 نر ضنا رطل نانا ناسا را عل سعلل

 انهن اننا

 1 ليبدتتولا نوراغ نب ىلع

 امرك يدر قت مارت سن ماي ند ىلع

 كار سل

 م مخيهلا نب ىلع

 كلو ىذمرالا ىبيكي نب ىلع

 زون )عم كيلولا نب كبزب نب ىلع

 امل ىديملا تنب يباع

 ىنادمهلا رابك نبأ رنا ديبع ىد رامع

 آر. 1 انزمح نب ةرامع

 مزاد ليقع ند ةرامع

 ار موقلك نب ةرامع

 مولي سر لا ندا همنا ارو رمع

 د2
 اال ىضاقلا ايي اح نب ريع

 اكو ا" (درمرازت) صفح نب رمع

 (فيباس) كب.عس ىبا نبأ ريع وبا

 دينو رسرإ كيش لأ

 5 ىسلدنالا

 مش ةييتق " نه:ملس نب ارمع
 سي 1 نب رمح

 كلر عطقالا ب 6 7 رجع



 ه1

 ضرر ضر ادي نارمع ىب زيرعلا لديع

 ليا عاقعقلا نب زيزعلا دبع

 اذ ناورم نب كتبكم ىب زيزعلا دبع

 11١ ناورم نب زيرعلا دبع
 انوه بلطملا ند زيزعلا كبع

 ١" روصنملا نب زيزعلا كبع

 ا ما" 1" كيلولا نب زيزعلا دبع

 جلاص ودا رظنا دوواذ نب رافغلا كيع

 ىنارحكلا

 هم سيقلا كيع

 ٠.١ طولس ىب ميركلا دبع

 كلاخ نب ديعس تنبد ك.املا كيع مأ

 ام الم

 مر "ء.ك ىلع نب جئاص نب كلملا دبع

 رولر ارا

 زيزعلا كيع نب (ناورم ودأ) كلملا دبع

 ذب, نوشجاملا خماس ىببأ نبأ

 2 16 50 رمح نب كلهملا ديع

 انرارإ عاقعقلا نب كلملا كبع

 جاجحلا نب كتمكم نب كلملا كبع

 او اد

 ابا ةيبطع نب كيكم ىب كلملا كيع

 نو اذ اذني لل ذك زرع انسب زك

 1. ا0 )| ٠١10 ناورمه نب كلملا دبع

 ىلا هل

 يا" هم ه* هز" بلهملا نب كلملا دبع
 11 ىناسارخلا ديزي ىب كلملا كيع

 ام كيأولا ند كبدزي نب نموملا دبع

 ان

 ىكتعلا ورمع نب دايز نب كحاولا دبع

 هز“ اة.

 را 5 اولا نامماس نب كدحاولا كيع

 نك ىراوكلا نب تراولا دكيع

 زجرك ند رماع كلو م بهاولا كبع
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 ,1٠ تخرب نب باهولا ديع

 هذا ريصتتنملا ىب باعولا كيع
 ىنوكلا كيتكام وأ ناميلس نوب ةلابع

 معو

 كلاخ ىبأ نب كدم.كام نب سدبع

 ما 24 ىذورورملا

 جير ميلف "51 مالس نب مساقلا كيبع وبا

 منكي مكحكلا ند ىرسلا نب هللا ديبع

 ملا يل يحل سل

 25ثب ليكم ىد سابعلا ىب هللا ديبع

 ىدنكلا ديزب نب سابعا نب حالا كيبع

 1. 51 هه

 "م نآاوفص نب دمحم ىب هللا ديبع

 ا.د كيحم نب ناورم نب هللا ديبع

 ىدهملا- ريزو (ةيواعم) هللا ديبع وبا

 ارا ا. ريس انس

 مما م"* ىدهملا نىب »للا دكيبع

 صارو حاضولا نب هللا (دبع) كيبع

 هد ناقاخ نب ىيكي ىب هللا ديبع

 نذب هنأ نور“ نوز“

 مث اذا ةدببع وبدأ

 ا" ناميلس ىلوم ةديبع وبدأ
 اد ١1 راوس ىب ةدبيبع

 ا | كيلولا نب ةديبع وبدأ

 هزثي اما ةيعاتعلا وبأ

 ٠.١ ديزي نب هللا كبع تنب ةينع

 ا تيلولا ىب ريزرعلا كبع نب فينع

 نذأ ندو ثعتع

 مم م1 *# 2 "* « نابتع

 1 ةريبه نبأ بجاح نامتع وبا

 م5 1".ن ىمهيمتلا نامقع

 منان مانت نب نامت
 اوز» لمه عيدج ند نامتع

 ا" ىبشعلا نابتع

 ه1 مككلا نب نابتع

 م8 )4 ١١ ىرملا نابح ند نامتع

 اام ٠.١ كلاخ نب ديعس تنب نامتع ما

 اذلر نابيقس ند نابتع

 زن ىعئاشلا نب نامتع

 1# سصاعلا ىبأ ند نابتع

 اإل نعألا تبع قف نامثح
 او اد“ ىمينلا رمع نب نابتع

 نأ .. ىنقم نب نامتع
 هم نب ه1 بلهملا نب لضفملا نب نامتع
 آم 115 ١١1١| ١8) كبهن نب نامتع



 هك

 ال ىداهلا ىسوم نب هللا كيع

 ىسيعلا دمحم وبا ىسوم ىب هللا دبع

 مرش

 مير عغئاصلا عفان ىب هللا دبع

 ىناديبلا مشاه ودا رهمذ نب كالا كيع

| 
 اخي عم ا" ىرجهلا لالق نب هللا كيع

 1 كثأو ئد ءللا كيع

 اضونأ نب ةللا (دوبع) كيع

 الا فحلا بئتاط ىيحكي ىب هللا دبع

 اليم زنك طن طال

 رظناأ ىربصقلا ديزي ند ءللا دبع

 ىرقملا نايحولا ليع

 اوإ» زم كيلولا نب كيزي نب هللا كبع

 هد ويرك نب رماع كلو ىم ىبلعالاإ كبع

 را مككلا ديع نبأ

 ممم ىدارملا مصاع نب رابجلا دكديع

 نار نامحيلا ديع نب رابكلا كيع
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 "دا ىرطق ىب رابجلا كبع
 ند ديمحلا كيع
 5/ *. نامحرلا دبع ىب دييحلا كبع

 لن. ك1 اك“ !؟. نع هل

 ١1 ىدع نىب دكديمكلا كيع

 ١.١ ىيحكب نىب كييمكلا كيع

 "د ىناقلخلا فقلاخلا كىبع

 هز" ناكسأ نب نامحرلا دبع

 ئب ناكسا نى نامحرلا دكيع

 ضي خولس نبدأ

 “ل 1 ثعشالا نب ناهحرلا كيع

 ٠ ىرايذالا ةلبج ىب نامحرلا كبع

 سري سرنا سنع سرس

 ى ساكسحلا نب نامدولا كيبع

 وبدأ

 ا"ثبآ بببش

 ميعاربأ

 ؟".1 ىومالا مككلا نب نامحرلا دكيع

 مديت هرم
 ديمح ىب (هللا ءدبع) نامحرلا دبع

 مب خيطخحكق ىبأ

 هجو رظنا بااطخلا نب نامحرلا دبع

 سلغفلا

 "07 مه نب نامحرلا كيبع

 سو سرع 5

 رب كاكضلا ئب نامحرلا كليع

 ةيلسم نب هللا دبع نامحرلا كيع وبا

 نسر يبنعق نبأ

 ا ىلاعالا ديع ىد نامحولا كيع

 جلاص ىب كلملا كبع ىب نامحرلا دبع

 ممن

 5. فوع ند نامدحرلا كيع للا

 امك هيقفلا نامحرلا دكيع وبدأ

 ثعشالا نب كمكم نب نامدحرلا دبع

 مم

 حلالا دبع نب دمحم ىب نامحرلا دبع

 را ىومالا

 م ماسم نب نامحولا دكيع

 )ثإ ]خب دكاصم ند نامحولا دكديع

 ند ةيواعم ند نام.حرملا 0

 مزثو ظ.و ا... لخاىلا

 ىب للا ليبع ىرقملا نامحرلا ليع وبا

 1[ ىربصقلا ديزي

 وبدأ رظنا اظرميم بيم نمد نامحرلا ليع

 25 مدعم ديم

 أ ىومالا رصانلا نامحرلا كبع

 ديع نب ماشه نب نامحرللا دبع

 ١.١ كلملا

 زن“ خيطع نب كيزد نب نامحولا كيع

 ابو طمع

 ازد قاز ولأ دكيع

 ا ىناعنصلا ماهه 0 قازولا لبيع

 اح 2007 سك جرغم نب مد داسلا كيع

 آب اذزل ىلعالا لكديع 5 كيدصألا لبيع

 هللا 3ع د ىلع نى د كك وصلا كيع

 1 ان ىسايعلا

 ىضاقلا ى.ترفقلا نابأ ئدب زيدزعلا كيع

 ما

 ا ثراكحلا نب زيزعلا دبع

 لري اس اد جاجحلا نب زيوعلا دكيع

 ردك لذه زهر* لرثم زو )عع را 178 ا

 اذ ناييلس ند زيوعلا دكيع

 نب هللا دبع نب زيزعلا كبع

 انك ليل ا لل نامتع

 زيزعلا كبع نب رسو.ع نسب زيزعلا كبع

 ا مه

 ند ديع
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 جس ا دع د ناروع نب زيوزعلا

 ان عاقعقلا ىب زيوعلا

 ادد نآورم ىب كيكم ىب زيزعلا

 لج ناورم# نك ةريرعلا
 5 بلطملا ند ريزعلا

 ١" روصنملا نب زيزعلا

 ا مل ١١ كيلولا نب زيزعلا

 حجلاص وبا رظنأ دوواد نب رافغلا

-- 

 ه سيقلا دكيع

 ٠.5١ طولس نب ميركلا لكيع

 نب كيعس تنب كلملا كيع مأ

 |0526 ل“

 ميار رار ىلع نب حل ءلاص نب كلملا كيع

 اير رك

 دلاخ

 زيزعلا كيع نىب (ناورم وبأ) نكلملا كبع

 ٠١ نوشجاملا ةملس ىبا نبل

 1 1. 5” رمع نب كلملا كيع

 لدار عاقعقلا نب كلملا كبح

 جاجحلا ند كومكام نب كلملا كبع

 زاذب لزخو

 طبأ يطع نب كمكم ىب كلملا كيع

 انف لشاب نمي اذن اذ اني رسب كر

 ك4. زن ل) 1. ند كليلا كيع

 مل“ مل

 يا" نم ه* هز“ بلهملا ىب كلملا كبح

 ع ىناسأركلا ديزي ىب كلملا كبع

 نوع وبأ رظنا

 نب ديزي ند نمومأأ كديع

 [وزدن

 نب دايز ند كحاولا دبع

 ١نأ* |ةء

 )0 ثنو ** نابيلس ىب دكحاولا كيع
 مىزح تدخلا نب تراولا كبع

 1 317 ناورم

 ا دكيأولا

 ىكتعل أ ورهع

 زدرك ند رماع كلو نم بعاولا كبع
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 1٠١ تنخر نب باهغولا كيع

 ومب ىلع ىب باهولأ كدديع

 ن1 رصتنملا نب باعولا لبيع

 ىنوكلا كيم وسدأ نامي ع نب ةدبع

 معو

 دلاخ ىبأ نب كدم.كحام نب سودبع

 عر دعو ىذورورملا

 ععيرجا جيم مو مدان نب مساقلا ديبع وبا

 «٠ مكحلا نب ىرسلا نب هللا ديبع

 نسل ضلك يسال سل

 خي ديكم نب سابعلا ىب هللا كيبع

 ىدنكلا ديزد ىب سابعلا نب كالا لببع

 1. 11 كم

 مح ناوغص نب كمكم نب هللا ""قيبع

 مد ديحم ىب ناورم ىب هللا ديبع

 ىدهملا ريزو (ةيواعم) هللا كيبع وبأ
 انآ 0 ريت ريس

 ظمأ م" ىدهملا نب عللا سضييع

 0 حاضولا - هللا (ديع) لبيع

 نو ناقاح نب ىبيكاي ىب هللا ديبع

 هما »8 همز ةوز

 آم 4 ةدببع وبأ

 مك ناميلس ىلوم ةديبع وبأ
 اذ5 11 راوس ىب ةديبع

 ١) ٠) كيلولا نب ةديبع وبأ

 هزثي آما ةيعاتعلا وبأ

 أ. ددزي ند هللا كيع كنب ةيتنع

 الرداز ديلولا ى د زيوعلا دكيع ىب فينع

 هدا ةدو ثعتع

 2 ل1 2ع ا نامتع

 اذار ةرببه نبأ بجاح نامتع وبدأ

 5 ةمامت نب ن

 1 امدح عيدج ىب نامتع

 ذرور ىيشحعلا نامتع

 ن1 0 نب نابع

 مث )1 1٠6 ىرملا ن ايح نب نامتع

 اام ا! كدلاخ ند 21 تني ناهمتع مأ

 11 نابفغس ىب

 زن نب نامتع

 71 صاعلا ىبا نب نابتع

 ا ىلعالا كبع نب

 اور“ 1نوزح ىهبتلا 1

 ناهتع
 ءعناشلا

 9؟ِ
001 

3 
 أ. ىنخ ءءامتع

 هم هب ها بلهملا ى لا ا

 مم طز 81 9 كبهذ ند نامتع



 هذا

 اك ىداهلا ىسوم نب هللا دبع

 ىسبعلا ديكم وبا ىسوم نب هللا دبع

 اي

 مو» غئاصلا عفان نب هللا كيع

 ىناديبلا مضاه وبا رِيمذ نب جللا دبع

 ا

 اثم م ذل ىرجابلا لاله نئب هللا كيع

 1” كئاو ىب هللا كبح

 تال حاضولا نب هللا (كبيبع) كيع

 الا فعلا بلاط ىبيكي ىب هللا ديع

 ان ذل ذك ن0

 وبأ رظنأ ىربيصقلا كيزي ىب هللا دبع

 ىرقملا ناهدحورلا كيع

 !هز» )م كيلولا نب كيزي ىب هللا ىبع

 هد زيرك نب رماع كلو نم ىلعالإ ديع

 د ١ دكبع نبأ

 زك ىدارملا مصاع نئب رابجكلا كبع

 الم لم نامحلا كيع ىب رابجكاللا كيبع

 لارا

 ١١" ىرطق ىب رابكلا كيع

 ا”ثيآ بيبش ند ديومكألا كيع

 م نامدرلا كيع نب دكييدحلا كيع

 سب. 1! ا!" 9. هم هل

 ١1 ىدع ئبد دييمكلا كيع

 "5" ىناقلخلا فقلاخلا كبع

 ةز*| ناكشأ ند نامحرلا كيع

 ميعاربا نب ناكسا نب نامحرلا دبع

 ضي خولس نبأ

 م 1 ثعشالا نب نامدحرلا دبع

 ا" ىراينالا ةلبج ندب نامحرلا كيع

 سر نيرا سالمل يرد

 ما ساحسحلا نب نامدرلا كيع

 ١.1 ىومالا مكحلا نب نامحرلا كيع

 رس

 ديمح ىب (هللا ,دبع) نامحرلا دبع

 مب خيطخكق ىبأ

 هجو رظنا باطخلا نب نامحرلا دبع
 اغلا

 ٠" ميلس نب نامحرلا ديع
 مع ناميملس :

 , هكاحكضلا 6-0 نامحرلا دكديع

 خيلسم ىب هللا دبع نايحرلا ديع وبأ

 ا ىلعالا ديع ند نامدحرلا كيع

 جلاص نب كلملا ديع نب نامحرلا دبع
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 7”. فوع نب نامدولا دبع دلل

 ا هيقفلا نامحيلا ديع وذأ

 تعشالا ىب كيكم ىب نامحرلا كيع

 نول

 ءللأ دبع ىب ديدحم نب نامحولا دبع

 ١.1 ىومالا

 1 ملسم نب نامحرلا دبع

 | ل". داصم نب ناهمحرلا كيع

 ماش نب ةيواعم ندب نام.حرملا كيع

 مزثو اظرم ل... لخاىلا

 نب هللا دبع ىرقملا ناهدرلا كديع وبأ

 عميس مسي ىربصقلا ديزي

 ةظرضم بيه ب نامحرلا كدكديع

 اظردم يم

 "ه5 ىومالا ريصانلا نامحرلا كيع

 دبع ىب ماشه نسب نامحرلا كيع

 !.« كلملا

 اا يطع نب كيزب نب نامحرلا كبع

 :2 ىدأ رظنأ

 ال 1

 ا”. قازولا كبع

 "نا ىناعنصلا مامه نب قازرلا دبع
 ان 0 سل دسلا كيع

 65 طرد
 اب ل1 ىلعالا ديع نب كمصلا

 هللا كيبع نب ىلع نب ثكء.وهصلا كيع

 مز1 ره ابق
 ىضاقلا ىءترقلا نابأ نب زدزعلا كيع

 مك

 ١ م ثراحلا ند زيزعلا ديع

 ازرك ل ادع جاجحلا نب زيزعلا كيع

 لذ“ لهو لهرع زخم رعو (عرع رعرس عم زعز

 نب هرمع نب هللا دبع نب زيزعلا دبع

 ان. )11 لزم ز1ب نامتع

 ويزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا كبع
 ا مه
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 ةبآ ه1 نيعتسملا نب سايعلا

 ا ماس ند سابعلا

 رولر ريخز نب ببسم ىب سابعلا

 ندد حا رفعج ند ىسوم نب سابعلا

 ا ىداهلا ىسوم نب سابعلا

 ٠ ىربو يالا حصان نىب نب سابع

 ادلزإ ديشر هل 00 د بويأ ودا سابعلا

 م كليلا كيع ىب ل ند سابعلا

 ا لل خا 1 ا ا

 سي اليل ارز ازا

 ا3؛ ديزي ىب دكيلولا ند سابعلا

 مخيم "ل ثمل ىديملا تنب :ةسايعلا

 سرع معز (030) ى .بيمالا ئىب هللا كبع

 0 طا | م

 اريل ىثوأ ىبأ د هللا دبع

 ارح 1. ةدرب ىبا ىب هللا كبع

 رظنا لاطيلا دللا كيع

 1 ثور اكلنا نب هللا كيع

 نب هللا دبع
 م روسملا نب (نامحولا)

 نايل تراكلا ند هللا كبح

 3 0 نيكل ا نب نسكلا ى د هللا كيبع

 ١)" ا 1]1ل ذآ 111117 3 امع 8

 انا انت ان ارارخما

 “م ىدبعلا نابح نب دللا كيع

 زوز 5# ىميمتلا مزاخ نب هللا دكيع

 آ10 كبيسأ نب حكتاخ ند هللا كبع ةنبأ

 + قكايخ ند هللا كيع

 ىعءارخلا هللا ثيع وبدأ

 هم رانيد نب هللا كيع

 قاركن نب هللا دكيع

 8-5 ازخي ىتراك اكل 0 د هللا دبع

 ارق

 هللا نبيع ىب رفعج

 وم

 دانؤلا وبأ رظناأ

 ملا ىربعملا ءاجر نب هللا

 1 ريبزؤلا نب هللا

 42 ىلبالا كيعس نب هللا

 اناناس يسرحلا ديعس نب هللا

 اد ١0" ىفقتلا نابيفس نب هللا

 7# ناميلس نب هللا

 ١١ ليهس ىب هللا

 اثير نزع مزن ىرآقملا جلابص ند هللا

230 
 لبع

 لبيع

 كيع

 ىنهيكلا حلاص وبا ملاص نب هللا دبع

 م

 نإ ىيسحلا ىب رهاط ىب هللا دبع

 ايار سيرت ري سس ميار رس سان رسأر

 لز» نز مك. وو وو نرخ عوز عوز

 ةأء مهمآ هرم هرم .هرل“ نير ,ثيإ عوف عارض

 هزم هاا“ ن)إ نأو هلي ةهلزخ هل“ ةزإش

 سابع بأ رظنأ سايعلا نب دءللا دبع

 انزل ىلعالا دبع نب هللا كبع

 بحابسص نامحولا ل..ع نب ةللا كيع

 هز" هاد بيويلأ

 ليزر متاح نب زيزعلا دكيع ف هللا كيع

 ىسابعلا هللا دبع ند ى طع ىب هللا دبع

 نكي رك ريكس ركز نضر و9 )وم ل. اثثو

 نا ارز اررر اال انا را ارز ار

 ١ه1 )هم اهرب 8ع مث

 4 ريزعلا دبع ىب رمع ىب هللا كيع

 اد1 لوم الناب !هز* لوز'

 14 نامتع نب ورمع ىب هللا دبع

 “أ نامتع نب ورمع نب هللا كبع

 )5 خسينع ند ةللا

 .٠ بلاغ نئب دجللا

 هيج 7”.. نراق ىب هللا

 ده ام* ىعارضلا كلام ىب هللا ديع

 م مرا سار اجل

 "بأ نوماملا نب هللا دكيع

 انا كرابملا نب هللا كيع

 ".1 ىومالا دمحم نب هللا كيع

 تنل دادوي ند كمكام ىب هللا كيع

 3 ىسخرمملا دويكم ىب هللا كيع

 ه11 هكم

 م," ادوأ١ دبحم نب ناورم نب هللا دبع

 اه

 ا دوعسم نب هللا كنيع

 ند ةملسم ص هللا دبع

 نامحولا كيع

 3 ب ا لا يللا دبع

 از )4 ةيواعم نب هللا

 آمآ ا1ر/ كبعم ىب هللا

 11 (عءالعلا) ىلعملا نب هللا

 ا 8" (ممعملا) ربعم نب هللا

 وبا رظنا بنعق



 كه

 ْض
 ندع ردهذ نم بيض وئب

 ٠ ليمر نب كاكضلا
 ا. ]ن5 الذم زوي 1 سبق ب كاكضلأ

 ليا انا

 مصاع وبا رظنا كلكم نب كاكحصضلا

 ليييخلا

 لك م ماقاهلا 5 راوض

 مس ىبمالا خدر اج فعدض

 ىماشلا هللا دبع وبا ةعيبر نب ةرمهض

 زوو

1 

 الد ىفنكلا بلاط وبأ
 هز" هنأ) 2.8 ميعاربا ىب رهاط

 امير سرا رسرارع مارا نيسكلا نب رهاط

 0 ل ل ل ل
 20 ل نإ م سا م
 از نك رع نك 1 رك 2

 عمرعوم مخي عع علو علم عرب تلف علو عازل

 ايس عمر ورشا ورا م

 اسرار ىجانلا رهغصتأ رهاط

 كلا» كل رهاط ند دكللا كيع نب رهاط

 مل١ سواضط

 ميا رب ردأ نب كيكم وظنا ابطابط نبأ

 6-0 ل ظلوا ليعامسا ىبأ

 اءدأ

 مسكون نيسحلا ند وهاط نب ةكلط

 ني يس سل

 مم 881 هللا كيبع نب ختكلط

 اثنا افردعم ىب خكلط

0 
 ه“اا (ىروغيطلا) روغيط نبأ

 م

6 

 مى. كيزي نب رمع ظارمأ :كناع

 اركي نامفس ىبأ نب ليكم نتنب خكتاع

17 

 «ع ةيواعم ىب كيزي تنب ةكتاع

 رلسو ل, 3 كيع ند و دلك اعلا وبدأ

 ذر كلوا 0 صاعلا

 ب نايت ىذب ىلوم ىشبحلا مدصاع
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 رسضلر قيلط ند مصانع

 مصاع تنب مدصاع مأ

 ا ريمع ىب مصانع

 دلخم ىب كادكبضلا لييخنلا مصاع وبدأ

 ىليل رظنا

 زب

 آمال كب ان ند خيناع

 خبابدح رظنأ خيلاعلا

 ااحر وصخملا تنب ةيلاعلا

 معرس ز2» )2. رماع ونب

 خبقع نب ةصيبق وظنا ىعاوسلا رماع وبا

 اك“ لك» ل1( ا. ةرايض ىب رماع

 ادخل عفان ند رهاع

 مع هللا كبع تنب خشتاع

 + مل ىسموزركملا مان تنفي ةختدتاع

 ١.١ كلملا دبع ىد ماش تنب خشداع

 امد دايز ىب دابع

 ضيع م1 ريتك نب دابع

 طك طم ىرفاعملا دابع

 ١وأ روصنم نب دابع

 اك م سايع نبأ

 0 اري طا»# لإ ل» حافسلا سابعا وبدأ

 الإ "اولا و 011 3 اوس ل54 13 15١

 اند يروا

 م مهيعاربأ 5 (هللا كبع) سابعلا وبدأ

 مسموع مور» انو. بلغأل)

 مس رقز نب سابعلا

 11 ىو *+لا لعس نب سابعألا

 رم عبدو ملأ نب 0 نب سابعلا

 سيخ ضيزط بز “ب 0 ند سابعلا

 سوري سوي سوك زمز "م, ثيل ثور ظو

 عون عوو عون رضي علم ل مكر تمن يك

1 1 

 .ب بلغالا نب كيكام سابعلا وبدأ

 ىسايبعلا ىلع نب كمكم نب سايعلا

 ناكر 0 لد نا نرد
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 نبآ 511 ىيعتسملا نب سايعلا
 ا ملسم نب سابعلا

 ادار ريكز ىب ببيسم نب سابعلا

 م رفعج نب ىسوم نب سابعلا

 مد ىداهلا ىسوم ند سايعلا

 00 ىريزجكلا جدصان نب سابع

 زن كيشرأا نوراغ ىدب بويأ ودا سابعلا

 ا نىكليلا كبع نب ديبلولا ى د سابعلا

 لري لسع لسص اسس لزلإ 2 ل >3 لي ا

 181 الظل 111 ]51

 ا. ديزي ىب كبلولا ىد سابعلا

 رخو ا. لما ىديملا تنب ةسايعلا

 رم "8 20 ىيمالا ىب هللا كيبع

 117 نا اي سر

 "1 ىغثوا ىبا د كلا

 ارد 1٠١ ذرب ىبا نب هللا

 لاطيلا رظنأ لاطيلا هللا

 لان دوراكالا نب دللا

 هللا ديع ىب رفعج نب هللا

 مت يخل نب (نامحرلا)

 لاول تراكلا نب ىللا كبح

 ند هللا لدع

 . اذن 9 امم ل4

 ارد انك“ اظن ازد

 نأ ىديعلا نابح نب هللا كبح

 منو "ث5 ىميمتلا مزاخ ىب هللا ديع

 مس للك نات 1١

 ا1؛ دطببسأ ىب كلاخ ند هللا كبع نبأ

 5 بايخ ند هللا كيع

 ارو ىعاورخلا هللا كبع وأ

 هم راغنيد ىب هللا دبع

 دانؤلا وبأ رظنا كوك نب هللا كيع

 مم خم ىتراحكلا عيبولا نب هللا كيع

 انارقإ

 خم ىرصهلا ءاجر نب هللا دبع

 1 رهيبزؤلا ىب هللا دبع

 لبالا كيعس نب هللا دبع
 مما 2 ىشرحلا ديعس ىب هللا كيخ

 اله دا 0 نايغس ىب هللا دبع

 ا نب هللا كبع

 1 0 نب هللا دكيبع

 ام اد اب ىرقملا جلاص نب هللا دبع

 ىنهجكلا ملاص وبدأ حلاص نب هللا دبع

 سلا

 و ىنويسحكلا نب رهاط ب هللا دبع

 ارم رت اك رمضزا سان رع سل» سوار

 عن الز عن وو وو مخ وز وز 3

 ةأ. ة.] ةءم هرو اهيل“ نرلث ركز موك مورد

 هزثم هزل“ هز هزم هلي ةلش هزل“ هلآ

 سابع نبأ رظنا سايبعلا نب هللا دبع

 ا؟ ىلعالا دبع ىب هللا دبع

 بحادسص نامحولا لع.يعح نسب هللا كيع

 هاك هاو بيوبلا

 17 متاح ىب زيزعلا دبع ىب هللا دبع
 ىسايعلا كللا دبع ب ىلع د هللا دبع

 2 ط1 زمل اهل 4 116 لة ]1 ]6

 مك مطز» رز“ 8ك ظلم زخم "لك م دع

 ١51 )هم ظهري رك ز"ثب

 4 رزيرعلا دبع نب رمع ىب هللا ديع

 آن1 طم لذرب !هز“ لوز

 ا نامتع نب ورمع ىب هللا كيع

 يأ قامت نب ورمع ىب هللا يع تنب

 5 ةسبينع ب حلالا كيع

 2. تلاغ نب هللا كيع

 هيد 7... نراق نب هللا كبع

 0 ىعارضلا كلام ى د هللا كيبع

 دار 3و 0 الفل

 زم نوماملا نب هللا دكيع

 ١ك كرابملا نب هللا كيع

 ).1 ىومالا دمكم ىب هللا ديع

 ها دادؤزي ىب كمكم ىب هللا كيع

 هند ىسخر سلا دوهحكم نب هللا كبع

 هك1 هام

 ال“ او كبحم ند ناورم نب هللا كبع

 مه

 ا دوعسم نب هللا كبع

 نب ةملسم ىب ةللا دبع

 نامحورلا كيع

 .٠" نامتع ىب روسملا ىب هللا دبع

 ا" )17 ةيواعم نب هللا ديع

 الآ )نا كيعم نب هللا دكيع

 11 (عالعلا) ىلعملا ند هللا كيع

 1 1 (ممعملا) رمعم ند ةللا ككيع



 ةكو

ْ 

 كرح

 كروزر ردهذ

 ا ليمر

 4 انو ]ذم أنا 1 سف

 نم ةبض ون

 نب كاكضلا

 نب كاكضلا

11 

 نب كاكحضلا

 نايبنلا
 3 ماقاهلا نب راوض

 ما“ ىيمالا ةدراج فعد

 مصانع وبا رظنا كلخم

 ىماشلا هللا دبع وبا ةعيبر ىب ةرمض

 "ثنو

 ُّط

 الد ىفنكلا بلاط وبا
 ها" هأ) . ميعاربا ىب رهاط

 نسرو مع مرح نر ىيبسحلا ىب رهاط

 صارو ارجرجد .اسرجرج درسا اسرحإر نجار ٠ “٠

 سوت سرر سرا رسم سر سرس سرح صا

 ناار اريد اسيارسس ريس نيني ارجسإلا 2101 بخل

 عم ىلخب 2 لو علم علي علو لو عرض

 سيل حت ضع نيك 00 ن1

 مسمع ىجانلا رهغصلا رفهاط

 ها» ه8 رهاط نب هللا دبع نب رهاط

 ملأ سواض

 ميهاربأ نب كيمكم رظنا ابطابط نبأ

 - مسساسقملا رظنذاو ليعامسا ىبأ

 + اربأ

 سوو خا ىبسحلا نب رهاط نب ةكلط

 ورع عور» خبز

 الم م01 هللا كببع ند خكلط

 ا”ثبا فردعم نب خكلط

 معا ئيط
 هنأ (ىروغيطلا) زوفيط نبأ

2 
 م. كيزي نب رمع ظارمأ :ئكناع

 ارب نامفس ىبا نب كيمدم تب :خكناع

17 

 «# ةيواعم ىب كيري تنفب ةكتاع

 نسب )2 دللا دبع 6 ربك اعلا وبدا

 1 كيلولا ئب ساعلا

 انز نايمش ىنب ىلوم ىشبحلا مصاع

 7 ل

 مور قيلط نب مصاع

 مصاع تنب مصاع مأ

 ا1* ريمع ىب مصاع

 دلخم نب كاكضلا ليبينلا مصاع وبأ

 اب

 امل ديزي نب ةيناع

 ةخبابح رظنا ةيلاعلا

 ارا روصخملا تند ة:خيلاعلا

 رع» )ع .١ رماع ونب

 ةبقع نب ةصيبخق وظنا ىعءاوسلا رهاع وبا

 ال4 لال" لاا )1. ةرايض ىب رماع

 ربا عفان نب وماع

 هع هللا سبع تنب خةشتاع
 مل" مل ىسموزكملا ماه ني ماع

 قابل رنا

 اب كلملا دبع نب ماش تدني ختشاع

 از دادز ند دايع

 ضيع م1 ريتك ىب دابع

 م١نأ روصخم نب دابع

 ملأ م سامع ىبأ

 زبك زرع زك“ زا لا“ حافسلا سابعلا وبدأ

 اظن موسما م 111 لاو لكس 194 )11 11

 ندد لسن

 نب مهعاربأ نب (هللا دبع) سايعلا وبأ

 مبورخ سور نه. بلغالا

 سابعلا

 سايعلا

 سابعلا

 سايعلا

 ا وثز ند

 11 ىرهلا كعس نب

 سرع عيبولا نب لضفلا نب

 يل 0 سل نوماملا نب سابعلا

 اونا سلا سلزلا ) 07 سول 070

 عون عوم عموم رعب علم عن ار“ عما يق

 ةرآ ةه.' 1

 عيب بلغالا نب كيكم سابعلا وبأ

 ىسايعلا ىلع نب دمحم نب سايعلا

 نسر 0 اع ل4 نرد



 كررت

 م ىنزاملا و عشالا نب راوس

 أ ىربنعلا هللا كيع ندر اوس

 هأ نيوهس نبأ

 ّش

 سك, نمو موز 01 ىتعفاشلا
 ماس ند ةمالاسم رظنا ركاش وبأ

 هءأ هم. للهس نمد داشلا

 نمل هيت* لاكيم ند ءاسشنلا

 ال زور# بذا تاخد كدرقحا د

 نب هاا ها* مداخلا كعاش

 مم, خيطخكتق نب كيمح نب ببيش

 رس كلام ىبدأ رد بيد

 ها1 هاد بئاكلا مساقلا نب عاجش

 ا. ىدنالا جاحكشلا وبأ

 “كه عادو ند جاحشلا

 ا ليحارش

 2 ال دودددولا ند ةعارش

 م حرمشنلا نبأ

 هز اذ نيورش

 نا» بان ند با. رد ند نيورش

 1 ىضاقلا جير

 ناسمعمت ند (جدرس) حبر
 ادد
00 

 ىرغوجالا

 الا ىرهملا خيش ىب هكيردش

 رب ملم ىللا كبع نب كير

 لاي ىبعشلا

 0 ىقراجلا ببعدت

 8 لعهس

 لد ىسمبعلأ تاعلتلا ىدأ

 نأ“ رابرهتت

 ند بيعت

 ها" ناغمصملا ند رابرهتش

 ظرم ىب ماطسب رظذأ 15 بتدوش

 [نزد ىجراخلا زيزعلا دنع ند نايم

 اليا»# ايلر ذل ل

 14 ا15 ريغصلا ةملس ند نابيش

 ىناييشلا نبأ

 0 نبأ

 نر 0 ند خيش

 ةكأ كو ديم 5 ةيوروش

 موعن نب ىيحكي ورظنا

 ند ةييبدت

 0م

 منن 9) 899 ىلصملا بحاص ملاص
 لير كرالا 06 ذاص

 دوواد ند رافغلا لبيع قفار جئتاص وبدأ

 عر
 ال نامحر 0! 5 نب 6

 مخ ند هللا كيع ند ىلع خلاص

00 

 رذعج نب دالا كيبع ند ةيواعم ند جلاص

 اننا

 اي ر وصخملا ند اص

 رو سام كيرلا وراك نب خلاص

 انف دع ناسغ وبدأ مقيهلا نب جلاص

 زبإ ناأحم# ىن م للحج سايدحلا

 رظناو الث ةمربأ ىب 000 دش ب حايصلا

 2 دأ

 اء ىئح 2 اكلا

 ىراكصلا) ىجراخاملا ىراحصلا وبا

 ال (تيبش  ىبا
 ىلذهلا

 مل١ ىرباقملا ةقدص
 ركص وبا

 امد باتو ند خةددص

 0( ديلولا نى د خقددحص

 لبيع رظنا سلبا يكاطرا فيلبس

 لاله نب ءللا

 زطن* تنخولا نرد عبح

 مزح نزح نب فعبصلا

 5 ذر فص وبدأ

 ار ىحكمعلا

 ىلوم نردلقص

 هكا ىبلاطلا ىثودصلا

 م" ١ ىكرتلا اًالؤص

 ناوغص
 اأث لايام نم ناورم



 م ا ما 15 ىشرحلا ورمع نب كبعس

 ام 1+ كلام نب كيعس

 اثم ةبينق نب ماسم نب كيعس

 الزر ما م07 5 بيسملا ىب كيعس

 ااذ مث كلملا كبع ىب ماشع ىب ديعس

 ما صاقو ىبأ ىب كيعسأ

 شوبالا رظنأ حكيلولا ند كيعس

 6 دكيزد ىب دج ولا نب كبعس

 0060 "1 ىروتلا نايفص

 رو نك, 5و 6 1ئخ ةنيبع نب نايفس

 نز*إ

 بلهملا نب كيزب نب ةيواعم ىب نابقس

 مة زثهز“* لوز ثنو. رك +

 ديكحم وبدأ رظناو “4 ىنايفغسلا

 لإني نكس كسلا

 ال رعاشلا ظركس ىبأ

 نا روصخملا نجاح مدل

 اناا مجلس

 ار روصنملا ىلوم ماس

 مو“ "نأ" ]و خيبنق ىب

 انجل زاصنالا ىم ةملس و
 مَ ةماس وبأ

 ١١ ةملس مأ

 امم امل 1595 )1م لإن 159 )15 5١) طل طمع

 كلي ايرسصأ اراأز

 1 15١ ليهك نب ةملس

 سابعلا ىبأ ةجوز بوقعي تنب ةيلس مأ
 ماد 18 حافسلا

 نب نيكس كيش رم راش كلاخ

 زاك له ل" ١ )11 لام

 ممز» زرا» سايع نب مللا كيع نئ د طبلس

 يبست شارل
 اثبأ .نالخلا مياس

 هزاز

 ىسلابطلا

 سان

 هوم ١ ندا وسمح د دووأد 0 نامبياس
 مسإفنإ

 نرخ هربا هب هبإ هللا كبع ئب ناميلس

 مسي "يلا ١]  دكلملا كبع ئب ناهس

 ك1. 6. 1 1

 ىسايعلا ىللا لبيع 00 ىلع ب ىاميلس

 انزل الز

 سك ناردع ئد نامي س

 هم. ىلصوملا نارمع نب ناميلس

 ززرس لملك لم المل“ لمع ربخك نب ناميملس

 4 ةمييرك ىبأ ىن ناوياس

 ضي 5 د. ىكاطنالا "قاغم. ىب" قاميلس
 مع ار" ر وبصتملا ند .

 مل" رجاهملا ند ناميلس

 عنب سو ارضي لدم مم ماشه نب ناميلس
 زل )48 )و5 طذه )5 اد لود اه“

 “* ىسلدنالا ىومالا ماش د نامبلس

 88 قب 0غ تعور ىب ناميلس
 هم هيب ثاعم نب ىبيكي نب اميل

 رم 128 كيري نب نامياس

 م راسب 2 ناميلس

 تعاد ةوباس

 نباح لءيبتحرمتت ب طهمسلا نبأ

 “44 حديبسلا

 انخأ ىدهملا

 اد منع ظيهيصأ زووم 000 نداينس

 7 طوشا نر طابخذس

 نعي. ىكعاش  ىب ىدتشتلا
 نا 91 (ىيحيب ند) ىدتسلا

 ماب

 ل ىهيمذلا بداح نب ليس

 ويرمي ميدو يدوإل ىراصنالا خمالس نب لءيس

 اضرخأ 55 ت> نس

 مهري نمي طابخس ند مللهس

 ممإ سءاص نب ليهس

 ١١ :لظنح 3 لبيس



 هم ىنزاملا رعشالا نب راوس

 اعل ىرينعلا هللا كيع ند راوس

 الرد ىرازغلا راهس

 هأ نريس نبأ
 7*1 ىنا» نب فيس

 هز" ىقشمىللا اميس

5 
 مسك, خوك زوز زظ ىعفاشلا

 ماس 2 خملسم ركاشت وبدأ

 ه.ا ة.. لهس ىب داشلا

 همأ' ةرياع لاكمما ند هاستلا

 الر زورمث تغب "نرفعاش

 نهيب نك نهكرخ مداخلا كفا

 دار ةبطحق . ند 0 ند بيعت

 الروز 0 ١ نىب بييبنت

 هلك هلذد بتاكلا مسالا نب 0

00 
 ,طللا

 و

 ك4 عاف ب اكشلا

 111 ٌليحارش
 ا" ا"8 دويدنولا نب ةعارش

 ساد حرشلا ىبأ

 ها" بان نب باخرس نب ىيورنش
 1 ىضاقلا حيرش
 ىردتحالا ناتكتا ني عحيوش) عر

 زكر

 اللا ىرهملا بش د كير

 زثب» ملم دللا دبع نب هكيردت

 "1 ىبعشلا

 ا ىقرابلا بيبعتت

 5١ للهس ند ببعش

 الرارز ىسيعلا بغشلا وبأ

 كر رايرهش

 ثءا/ نامسا رس وخا رايرهش

 ها ناغمصملا نب رايرهمت
 ةرم نب ماطسي ورظناأ "15 بذونت
 ع# كوشلا وبدأ

 اد" ىجراخلا زيزعلا ىبع ند نابجش
 الياس اايلر ايلا ل

١ 
 !44 115 ريغنصلا ةملس نب ناب
 ميعل نب ىبيكي و ,ظنأ 0

 ار ها نب 5

52 

 ا ةربهح نبا جحيش

 هك ا ل يو

 ص

 منن 0 898 ىلصملا بحاص ملاص
 اليأر يديم ئد اص

 دوواد ند رافغلا ديع 0 2 وىدأ

0 

 21 ”. نامحرلا دبع نب جلاص

 ان. نو هللا دبع ندب ىلع نب جلاص

 اه

 ند ةيواعم نب جلاص

50 

 "م روصنملا ند جئاص

 "1 ام كيبشرلا نوراع نب جي حلاص

 م1 او ناسخ 1 مقيهلا د 0

 1 نادمع نم لجر ايصلا

 رظناو 1١ ةعردا ند ليبحرش ىب حابصلا

 ةعربأ

 5 ىجراضلا

 ىراكصلا) ىدجراخلا ىراحصلا وبدأ

 ةعوج .٠ ىو هللا كديع .
 ب

 ا (بيب ىبأ

 ابأ ىلذهلا ركص وبدأ

 “ل ىرباقملا خ5 لدح

 امه باتو ند خقدبح

 ١ ديلولا ى د ةقدرص

 5 رظنا سيلبأ 0 فيدص

 لاله ئب :للأ

 ان” تنخملا ةرتعص

 55 ذر غص وبا

 زب نكجللا ناوفص

 ١.0" لديكم نب ناورم ىلوم ندلقص

 هك ىبلاطلا ىذوصلا

 انزين ىكرتللا لوبص

 مل“ نزح



 مل“ دال ابا "15 ىش تركلا ررمع نب كيعس

 امان 3 كلام نب كبعس

 ا. خبيتق ىب ماسم ىب دكيعس

 ا" مل مدن 4 بيسملا نب كبيعس

 ااد ما كلملا دبع ىب ماشه ى
 ما صاقو ىبدا ىب كيعس

 شربالا رظنا دكيلولا ىب سيعس

 اء ديزي ىب كباولا ىب كيعس

 ا لالا ىروذلا نايفش

 مسيو ضال, وو نو كح ةديبع نب نابيفس

 هزثإ

 بلههلا نب كدزي نب ةيواعم ىب نابيقس

 )ها نأ“ اذز زو. ١1 لم

 للييكحام وبدأ رظناو هاك ىنايفسلا

 )سي ىكساكسلا

 م8 رعاشلا ةركس بأ

 1 روصنملا بداح تأديب

 ه7 اما شربالا مالم

 لزخني نام الس

 م. اك ان خمالس

 ُ ليببعس

 م مجلس

 ع موز اثنإ“ مو خيرت 5-9
 نادل راصنالا م خواس وب

 را ةماس وبأ

 ١١١١ خملس مأ

 نامياس ىب صفح لالخاا ةماس وبا

 امم امل 151 للم لؤب )14 لاه )11 المل طمع

 الل لل الل

 1 15 ليهك نب ةملس

 ىبدأ ةجوز بوقعب كنب ةخيلس مأ

 الذ ا حافسلا

 ا اذ كلاخ ند كيعس تنب ىهاس

 ا" ل"ثه ل". ل111 اذه

 نب هللا دبع نب طبلس

 نا" ميلس وغب

 اراك مداخلا مياس

 0 دوواد ند ناميمس

 سابعلا

 ارازارد اا سابع

 هذاا

 دوواد وبا وظنأ دكوواد نب ناميلاس
 ىسلايطلا

 ىمشاهلا ىلع نب دووأذ نب نامياس

 سنن

 ىسوم نب ىسيع نب دووأد نب نا هبباس
 سما

 نيزع نيبا# ني نب) هللا ديع نب ناميلس

 زهر "يلا ١ ١١ هكلملا دبع نب ناهس

 40 66 ل

 ا ىلع ند نايس
 مك 81

 0 نارهع ند

 ةرم, ىلصوملا نارمع ند

 مزم»# مك لملك امل“ ادع روخك نب

 41. ةمدرك ىببا نن

 ىسابعلا هللا دبع

 ناميملس

 ناميطاس

 ناهييملس

 م نوماملا نب نامياس

 ملم بويا وبدا حاكم ىب

 00 ىكاطنالا ذاعم نب

 اك ل روصنملا نب

 مزز رجاهملا ند

 ا ما لس 00 ماش 0 ناميلس

 زنز» “8 )طن ]ذه لة 8-0 )ون لذل“

 : ىشسالدتالا عئومالا ماشع ني ناميلس
 مخ ةزثب هزل بو

 ثالرك ةثالا/ ذاعم

 ناهياس

 نامياس

 ند ىويكاب نب نامماس
 اكل نست دوب ند نامباس

 سب 0 ناميباس

 امل ىديهملا تنب ةوياس

 هم لييبحر ىب طمسلا ىبأ

 44 عدومسلا

 انند ٠ممع طيهبصأ زورمش ىهسيو نايخس

 ناك كطودتا ند طابذس

 معم كعاش ىب ىدنسلا

 2 ال ادا (ىويحي ند) ىد.تسملا

 نر

 مكر نير ىمهيمتلا بداح ىب ليهس

 م ا ىراسنالا خمالس ند ليس

 اضسإ] نارإلا جر نر

 نبي اى طابيخس نب ليس

 "إلا دعاص ىب للهس

 ٠١ خلاظنح نب لم“



 ذر

 ةوال :فسوب نب هأرز

 هد مللا كبع ند كرولا

 يدر نامل ضرر 7 800 فيرزإ ىبا
 (ديكم

 ط١ ل1 فيرز وىنب

 اه افعءلأ
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 سو ىنغملا ىمعالا راكز وبدأ

 امك 8. دانؤلا وبا
 !81 دانؤلا ىبا نأ
 دلاخ ىبدأ ىب كيكم ىب ليبنز وبدأ

 ا

 الإ ا]]) ىرعؤلا

 منو ضيا بردح نب ريغز

 ارزخأ ضر ا د

 او ) مسعالا دأب

 2 حيصحخح 0 كأ

 هم عيبرلا ىب دايز

 "م ىلقصلا للهس ند

 الآ 115 ىتراكلا جلاص نب

 مسمع مهد ىتراكلا هللا دبع ىب
0 1 

 رسم :تالع 3 دايز

 44 ه5 :بلهملا

 هدو بلخالا ىب ميعاربأ نب كلا ةدايز

 رز اكل ا ارسل

 ثور نسحكلا وبأ بايحلا نب كيدز

 نب دايز

2 
 141011 و ىداع نب كيز

 أمه لمع 1

 انا (راذلا دكيز) ىواعلا ىشسوم نب كِبز

 موز» غيديتلا

 هأا ه١. ىكرتلا كربز

 اناس

 و ىنسحعلا ند هللا دبع تني بغيز

 “*ن دوعسم كسيخأ بذيز

 ةكرع

 اذ ىمزراوخلا فرباس

 مع فاتكالا وذ“ روباس
 همز 2 جاسلا وبدأ

 م1 ناساس لآ
 ما هللا ديع نب ملاس

 |". نامحرلا كبع نب ملاس

 !.4 ءالعلا ىبأ ىب ملاس

 ا فوتنملا ملاس

 © "مه اة“ نونكاس

 5 رعاشلا فيلدس

 2 رهتعملا ىد قارس

 0 2 ع جلاص ىبأ ناتساخرس

 نأ. ثءح ثدي

 مك 85 روصخم ىب ىرسلا ايارسلا وبدأ

 1 ل 1111 ا ا ب

 اثير ىرغوجاا نامعن ند جيرس

 م 5*1 تراحلا ىب هللا دبع ند ىرسلا

 اكل ركب نب دعس ونب

 هذا ىخاتيالا مداخلا ليعدس

 1 ىسصخلا لوس

 م صاقو ىدأ نيب دعس

 1 ديلولا ىلوم ليبعس

 أ هككليلا كيع ند ديرب ىأوم لبعس

 فسوب نب لييكحام للبيع س دا

 ليكام

 د لدحب نب كيبعس

 || بيهدص نب سجهبب نب لبعس
 ٠١ 1 ريبج ىب كبعس

 ورهع نب كبيعس رظناو يا“ ىردل 50

 عرضإ ةيطخق نب نسحلا نب كيعس

 الم اع ازاذ دكدلاخ نب كبعس

 8*2 روجاسلا نب ديعس

 ١ ىغريصلا نايفس ىبا نب دبعس
 من* كلملا كنبع نب نامي س ند كيعس

 ا ىطساولا ناميملس ىب ليبعس

 كرد جلاص ند كبيعس

 رظذا
 و

 2. صاعلا ىب كيعس لأ

 م4 محم ديلولا نب هللا كبع نب كبيعس

 ا. ىضاقلا نامحرلا كبع ىب كبيعس

 زو ز”* كلملا دبع نب تبيعس

 عاري سيم خيب فالعلا كبعس



 ىلع ند دوواد

 ة[ة للا )2 عك ذم) )هه زاع 15 1

 ات مروا عكس ند (عنيسحسح 0 دووأد

 1 نامعذلا 35 دوواد

 ن1 ا مقيهلا نب ثكوواد

 .٠ انربيب# ى ٍد رمع نب ديزي د دوواد

 ك0 هل" كا ىذردلا

 8ك نارهم ند ردع مدلغ ةرذ وبدأ

 كل 1“ نزل شويردلا

 | ىناببشلا هللا دبع ىب ةماعد

 اما» ذمالد وبأ

 عبو عملت عة فلدذ ودأ

 ار» فلذ ىبأ جوك بحاص فثد وبدأ

 نب“ ةايذ 0-5 ىناو خلا بوقعي ند لييلد

 ثايب

 م ىدنزالا فيند

 روصخملا رظنا ارنا فقيثأو كلا ودأ

 كليا ةرودلا نبأ

 اب ىنانسكاسلا رانيد

 موا 22و اد.« هللا كبع نب 1

 خذ

 ىسب كلملا ثيع رظنأ

 كيباولا نب ورهع ند كيبكم) خماسلا وذ

 نأ (ةبقع نبأ

 ٠ ىيملقلا ىذ نبأ

 نر 2ك ىبأ نبأ

 رو

 ٠ بسأر وب

 811 + كنشار وبأ
 نر راهس نىب ردعن نب ثيللا 5 عفار

 سرع هرج رب رو لن للا

 ٠١ كيلولا ىب عفار

 ١.| ىرسقلا هللا دبع ةيراج ةقئار
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 هلأ

 اه طابر ىبا

 رب ىتراكلا مشاه ىب 0

 نازل رودصخملا ىلوم عمبولا

 را ىداومهلا ناوياس ىب عمبولا

 ا كلام ىب عمبولا

 ريو اي“ 8“ )"م 700 سنوب ىب عيبرلا

 امك امل“

 امو ها“ ةعيبر

 (ىراضعكلا) ىراصكلا بويا ىب ءاجر

 هأثب هلك

 1. 48 ذإ ع + ةويح ىب ءاجر

 مث. 5*8 بئاكلا مازر

 رزسب سضجام ندب تانر

 مورد ىسيعلا ةفافر وبأ

 كم ىتشاقولا

 04 ةوبقر وبدأ

 اه جارسلا ند نمكر

 ةثابمم نبأ وظن دربالا ند حامولا

 1 نيش تي ةخامر

 من مناخ ند حور

 ١٠ ليقم نب حار

 )1 ا ل* بهيلولا ى 7 حور

 ا" (10)) ىنافطغلا رعام نب ىم»سور

 أ ىسيعلا ( ؟ وعام) رذاذ نن ىعور

 لس اند لع 2 ناماتع نب حار

 نر 42 نوح

 ىلومه نايولا

 7 0 ب نادر

 51 ىبلكلا

 يبدأ تعذب

 مع حالا 0 تيد خي

 ١ ةؤ 0 وصنملا

 اأو ارازو افديملا 0

 ل

 ار نيالا سلا سرا ضار سا سلع اندببز

 اة ناورم ىنب ىلوم رميؤلا وبدأ

 17 نزوح نب رمبزلا

 نب هللا دبع ىب ديكم ىربيؤلا

 اهم

 هاد هدد بجاحلا ةفارز

 رهبؤلا



 هذا

 ةءا افسوب نب هأرز

 هذ هللا دبع نب درؤنلا

 ودظننا) ركر فيرز نبأ

 (كديحم

 نسب ناورسم

 طب 141 فيرز ونب

 او

 مك ىنغملا ىهعألا راك ْز وبأ

 )1 دانؤلا وبدأ

 يذارفع ل

 ال دانؤلا ىبا ىبأ

 كلاخ ىبأ ند كمكام ىب لممتز وبدأ

 مرسم عرس
 الركن ااالر ىرغؤلا

 ماو "لآ برح نب ربعز

 راسل دال ل ردا هير بيسو ند رمخز

 معد

 ]و 1! مسعالا داي:
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 زر نيصح ىب دا

 6م عمجرلا نود دا

 41 دايز ىببأ ند

 ام ىلقصلا لهس ىب د

 اا 11ه ىتراكلا جلاص ىب د

 مسع مهد ىقراكلا هللا ىبع نب دابدز

 رنسع ختالع 5 داجز نبأ

 44 نإ :بلايهملا ند كاي

 |[ هده بلغالا ئد ميعأربأ ند ىللا ةدابإز

 ا ل ار دب"

 ادد ىنسحلا وبأ بابكلا ىب كبز

 4 4 3 ىساع نب كبز

 امم )و. 8

 موز ةيديزلا

 ها هل“. ىكرتلا كريز
 ساعلا ىببا نب مككلا كلو نم بغيز

 ان

 معو نسحكلا ند هللا لدع تمي بغبز

 “دن دوعسم نيىخأ بذيز

 اقلردي

 اذ ىمزراوكلا فيداس

 ةوؤ 2 جاسلا ودا

 "ل1 ناساس لآ
 رسيإ هللا كيبع ند ملاس

 ٠.4 ءالعلا ىببأ ىب ملاس

 نك س0 سكر نون كاس

 3. رءاشلا فيلس

 ثم ةمؤ نمل ةيزخ جلاص وبأ ناتساخرس

 ةأء ةيو ةدا/

 سرنا روع رودصخم نب ىرسلا ايارسلا ودا

 0 1 111 1 ا

 زا” ىرعغوكلتا نامعن ند جيرس

 اند رت تراكلا نب هللا دبع ند ىرسلا

 أ ركب 0 لاعب وذب

 هدأ ىخاتيالا مداخلا ليعبس

 م صاقو ىبدأ ند دعس

 ١١ كيلولا ىلوم كيعس
 مآ كلملا كيع نب كيزد ىلوم لكييبعس

 وظنأ ف.سوبد د لييتكام كب عل ودا

 لكيكام

 ؟ن لدحر ند كبيعتس

 || بيبهدح نب سهبد نب كبعس
 ٠١ 1 ريبج ىب كبعس

 ورمع نب كيعس رظناو ظي# ىترذمل كيعس
 مرح خيبطخحق نب ىسحكلا ئب ل يعدم

 ازم اع زا كلاخ

 علا رحاسلا ند
 003 لحي دعدمي

 لبي عديم

 مع ىذويصلا نابيغس ىببأ ند كبيعس

 من* كلملا كيع ند ناهس نب كيعس

 2 ىطساولا ناهس ند ليدعس

 هدد ملاص ند لدي عدي

 #*. صاعلا ند ك٠ببعس لأ

 ه1 مم ديلوتا نب هللا دبع نب كبيعس

 5 ىضاقلا نامحولا كبيع ىب كبعس

 رو زش# كلمأا دبع ىب كيعس

 عني سير بيب فالعلا كيبعس



 ىسابعلا هللا كبع د ىلع ند دووأد

 نسرج 7# نا نك لآ نك نا ذك نس

 اردرحلا سرت ىسوم نب ىسبع نب دووأد

 ه نامعنلا نب دوواد

 نا1 ىرفعكلا مقيهلا نب ثووأد

 م". ةريبه ىب رمع ىب كبدزي نب دوواد

 نزد هز* زا“ ىنذردلا

 نازح نركز صم شويردلا

 ١ ىناهبشلا هللا دبع ىب ةماعد

 اما*» زمالد ودا

 م عا ا (كعلاك ودأ

 رار سك دا جوك بحاص فلأذد وبدأ

 نب ةربو ثمأ 0 بوقعي ن د لبلاد

 تالال

 ا" ىدزالا فيند

 روصخهلا رظنا معلا 0 كلا ودأ

 نا 2 رانيد

 عون معو ندب هللا دبع نب رانيد

 خذ

 ند كلملا كبع رظنا “كه نابذ وبدأ

 ناورم
 ديثتولا نب ورهع ند ليكم) مالا وذ

 لن (ةبقع ىبأ

 .١2 كيلولا ئب ةخلاوذ

 ٠ ىيملقلا ىذ نبأ

 نرد كوخ ىبأ نبأ

 ر

 مه تولاكلا سار نبأ

5 
 ١011 مطلع كدا ر وبدأ

 رايس ىب رصصن نب ثيللا ئىب عفار

 ع ةيارارا) رمال رجال "اها >> سم

 ١ نكيبلولا نب عقار

 نار ةيدنواورلا

 !.ا ىرسفلا هللا لكبع ةيراج ةقتار
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 ]5| طابر نبأ

 رب ىتراحلا مشاه ىب ىعبر

 "1 روصخملا ىلوم .عيبولا

 ٠ ىداوملا ناهياس نب عمبولا

 م كلام - عبولا

 ريو ارش لل“ "م 1/ سنوب ىب عمبرملا

 امك امل“

 ا.ه هز“ ١ ةعيبر

 (ىراضكلا) ىراصعكلا بويا ىب ءاجر

 هاثب هالك نم

 1001 )5 زم 0( انورح ند ءاجر

 مث. 5*8 بئاكلا مازر

 رسب دحام نب ىدنر

 مدر» ىسبعلا ةفاقر وبأ

 9 بقر وبدأ

 اه جاوسلا هر نيكر

 ةدامم نبأ وظن 3 ,دالأ ند حاولا

 ١ ةخييش تني المر

 ارار مداد تى حور

 #12 ليقم نب حار

 )معو راخإ رز جيلولا ند حور

 ا“ (االا) ىنافطغلا زعام ند ى«ور

 ا١بإ ىسبعلا ( 1 رعءام) وغاذ نب ى#ور

 زد ان“ مخه ناي نب نامتع نب حاجر

 مم م 8

 نادولا

 1 خولس ند 1

 له ىبلكلا ا

 افديبلا سايعلا د تمحد

 ما هللا لكيبع تنني خ

 انهو 0 وصنملا ىلوم ن

 اثزو زا

 رو

 مي رد ىراوسالا هيوذأز

 هم )10 11 (ث) 3 اول الدمج

 او ناآورم ىنب ىلو زوم رمبزلا وبدأ

 أب, ان ونجح نب روبنز هلأ

 نب كيكم ىربيبؤلا

 اا

 هام هدو بجاحلا ظفارز

 رجهبؤلا نب هللا دبع
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 او لا"ث +, ىمخللا بيبح ند كيبح

 مد ىسوطلا ديبكلا ديع ىب ديبح

 ال اللا 0 ا

 هد بلهملا نب كلملا دبع نب كيبح

4 

 ند كتيومح

 انا اننا

 د لبيد

 نب دكيمدح

 ىديبكلا

 ةفينح وبأ

 ما“ ١ 111 لام )58 1195 خبطحتق

 مم ل

 مسإ# (فويعم) قوتعم
 الدار ىيخكالا رصن

 اسانر

 اسم, "٠ 89. نامعنلا
 ا ل15 11 ىلهايلا ليهس نب ةرثوح

 1 (بالكلا سارضأ) ورمع ند ىدح ونب

 ةرلإ هان 5:6 زطملا كلا ٠١ تنجح نب

 ةنلأ ةأ.

 ىطينلا نابح

 69 م

 11 نسيم. ىخب ىلوم

. 
 ر_-
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 أذار ناك لل خيير ودأ خيير نب مزاخ

 ايزل اريك رايات اياز“# ارز

 كرار ىنيشفالا وخا شاخ

 مزدل مداخلا ناقاخ

 ا نيلرلا ىلوم تناخ
 كاملا دبع نب ديزي ىلوم كلاخ

 ىل

 م". زنك الو ارم 115 1 كمرب نب كلاخ

 ارا

 ٠.1 اء ىجراخلا كلاخ
 شويردلا رظنأ شويردلا كلاخ

 "أر م ىرسفقلا هللا ليع نب كلاذح

 هروب ار كا انل] كل 10 00 كيلا 0 هج اع

 رسم رز مع لاذ ))) )ط١ !).5 لوم )وا 16

 مرسز مسوا امز ' رو مس

 ٠*1 1” كلملا دبع نب كلاخ

 1 نارمع نب كدلاخ

 ايقعلا كفاو ند كدلاخ

 ١١ كيلولا نب ىكلاخ

 نب دلاخ جوز كيدي تعنب دئاخ ما

 امو كمرب

 د ددزب نب كلاخ

 نا ب

 زوز» زعم دكيلولا نب ديزي نب دلاخ

 انك نارزيكلا در اج ذخصلاخ

 يس 0 هع ب ع

 مل شادخ

 ا خحيردخ

 بلغالا لاقع وبدأ رظنأ رؤخ

 0 ادب ارويزارل ةرهل اك سكر مزاح ئ د ةميرخ

 6 11 7-5 عد

 اع مهعاربا مأ فشخ

 موب بيبصخالا نبأ

 لازال ازال روصنخملا ىلوم بيصخاا وبدأ

 سرس لدييحلا كيع نب بيصخلا

 بعدعم ىب بعرعم رظنا

 نازل ىدذورورهلا فافخ

 ةالا ةفيلخ نب فلخ
 اناا مدلغلا (هيورامخ) ةدوريمخ

 ]ذه ىبالكلا خصييد

 1. ىربيخلا

 ملإ مك, امك لمع زثمرخ ارز مز 0 يلا

 ض6 ضر

 كم

 90 هز "* بلهملا ى

 ريبضخ

 د

 دا هد بلهملا نب بيبح ىلوم سراد
 نا“ ةنب

 »ا دوواذ

 ٠.١ دلاخ ىلوم دوواد

 مل يعم ىبال خاب لماسع دوواذ وبأ

 اذال»

 ماو لاعبي ند روهع ىو ضحلا 0 وبدأ

 رم خو »2 ناميلس ند دوواد

 ال7 سم



 ةمك

 مك اطذو لوب ةيرووركلا

 مود ىذربصلا تيرح

 م5١ ناميلس ىب ديدكحم ىلوم ناسح

 زباب ىطساولا هللا لبيع ند ناسح

 11 1م ىطينلا ناسح

 هو نسحلا نب ميعاربا نب نسحلا

 اه* هللا دبع نب ميعاربا نب ىسحلا

 اير 0 7

 همل' هالو هزك حب 2.5 ىيشفالا نب نسحلا

 مب 44 44206 نع ه» ىرصيبلا ىسحلا
 روز 5

 ضر ليمج نب ىسحلا

 ا" ىدنكلا برح نب نسكلا

 زد" ىسحلا نب ىسكلا ىب نسحلا

 مس مرو

 اذا بعصم نب نيسحكلا ىنب ىسحلا

 ةنز) هنآ, ت.أ هما هيك هيه #8,“ ل 5.

 هز ناز“ هززل

 ضنا ىولوللا دايز نب نسحلا

 نايا بحال ىولعلا كبز ند نسحكلا

 رعي سعب سعو ضع# ليس ىب ىسحكلا

 رسب منوي ممنوك] مور مورس مور موز 1

 ندا يديإ سرياككرلزا نضل سيف

 ند هكللأ دبع [نب ديحم] نب ىسحلا

 ام نسحكلا

 ا

 ىفنكلا هللا دبع وبا ىلع نب ىسحكلا
 زوم

 رظنا الو ليكم نب ىلع نسحالا وبأ

 ىنثادملا

 "1 ةرامع نب نسحلا

 ةوؤ 0 نراق 4 نسحلا

 زو4 زوو روع راه زا ةبطخق نب ىسحلا

 الم اق ثمل

 ضيا نوماملا نب نسحلا

 هاز* نوا» هو للحم نب نسحلا

 ند هللا دبع نب ةيواعم نب نسكلا

 مرتو مس مو رفعج

 ال١ ىركشلا روصنم نب ىسكلا

 هالو بهو ىب ىسكالا

 ان. ىديملا ةدراج خدم دح

 مي أرب امر ل.يعاسسأ 3 نيسحلا
 هر" ةمل' هي. هام بعصم نبأ

 سرع سطفالا نس كملا نب ىنيسحعلا

 عك عبو عع من

 سر يدك اريل ىنوماهلا مداخلا ىنيسحلا

 ني

 ا١.م.تلاط ىبا نب ىلع نب نيسحكلا

 نب نس كاملا نب ىلع نب نيسحلا

 ممم زم ىسحكلا

 ناعام ند ىسمع نب ىلع ىب نيسكالا

 ضرس

 مهر مللا لبع نس دادز بذاك صفح

 رظنا ناييلس ىب صفح

 لالخلا

 ان ىموزخملا ورمع نب صقح

 اد ناعيض نب مكحكلا

 ٠١١ ةناوع نب مككلا

 ز,, 811 ا.د ىومالا ماشع نب مككلا

 ل اه

 زري زم“ )ع5 از"إ |" كيلولا ىب مكحلا
 اذا زنود اذأ

 ا

 او لان )ب ل" ةيوارلا دامح
 م“ كيدز ند دامح

 ا" (ناميلس ىبا نب) دامح

 ا درجحع دامح

 مورس سعب شوغدنكلا دامح

 زود ةدعسم ند دامد- كيعس وبدأ

 هاثه هزت ع.4 ليعامسأ نب نودبح

 ها هل ىلع نب هيوديدح

 لدا ىفنحكلا ضيب نب ةزمح

 راغخملا رظنا فوع نبرانخملا ةزمح وبا

 انوع نبأ

 ا1؛ بعصم نب الزيح

 ولمس هل
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 اكن قرزالا لبيد

 اء ا". ىبخكللا بيبح نب ديبح

 5 ىسوطلا دييكلا كيع نب دكيببح

 امرت درع مرت انزع

 هد بلهملا نب كلملا دبع نب دكيبح

4 

 ا. 111 )ام 11: 111 ةبطحق نب ديمح

 11 را دهان منير

 مآ (فويعم) ىوتعم نب نيمح
 مه ىديبكلا

 سو, 841: 89. نامعنلا ةقيتح وبا
 111 115 112 ىباهابلا لبيس نب ةرثوح

 رانا (بالكلا ساوضأ) ربع نب ىح 5

 ه8 ةيمز ةوو حل 2 26 1 نى نابح

 هلأ 5

 15 ناسيسمستت ىمغب ىلوم ىطينلا نابح

 (ام) ع

6 
 ام 15 ١11 ةييرخ وبأ خيير ىب مزاخ

 لالإ 5 سرت سايب سر

 نزنم عام مداكلا ناقاخ

 ١١ كيلولا ىلوم حكلاخ

 ىل

 مم )"| دوواد وبأ ميعاربأ نب دكلاخ

 ا. هك الو ظىم 1514 11 كمرب نب دكدلاخ

 اول

 م ةلبيج نب دلاخ

 ا.1 1.6 ىجراخاا كلاخ

 وظنا شوبدردلا دكلاخ

 4١ ناوفص نب كدلاخ
 مل 17 1 ىرسقلا هللا دبع نب كلاخ

 ملال مليا مالا موا مخاد

 رس رز )مخ زاد ئز) )ل١٠ ١.5) اوم !ءا 1ذ

 رمسر مس. نإ )خو خس

 وم 58 كلملا كبع نب دكلاخ

 01 نارمع نب كدلاخ

 شويردلا

 «٠ ىليقعلا كفاو ىب كلاخ

 ١١ ديلولا ىب كلاخ

 نب كدلاخ ةخجوز كيزي تب دلاخ مأ

 الو كمر

 01*07 نإ بلهملا ن د كيزي نب كلاخ

 نا 1

 زوز» لو ديبلولا نب نب ديزي نب دلاخ

 م نارزيبكلا در اج خصلخ

 0 ا مك

 مع شادخ

 م ةحيدخ

 بلغالا لاقع وبا وظنا روخ
 0 ب ا ارويرارلا رمإ 2 جير مزاخ نب ةميرخ

 تدر دمع درع دم" انام

 اد ميعاربا مأ فشخ

 09 815 روصنملا ىلوم بيصخلا وبا
 مره ديبحلا دبع نب بيصخلا
 بعصم نب بعصم رظنأ ريضخ
 ارا ىدذورورملا فافخ

 215 مالغلا (هيورايخ) هيوريمخ
 ا]ر» ىبالكلا خصييخ

 ىربيخلا 1٠١
 هال ةخيتيخ وبا

 مك| طك, امك امه اممم ملغ ثم" نارزيخلا
 مه 5

 د

 ها هد بلهملا نب بيبح ىلوم سراد
 ل كي

 مز دوواذ

 اذا

 منوم لعس نب ورمع ىمرضحلا ةدورد وبأ

 زلم 3/0 مع ناميلس ند دوواد

 33-5 |"هم



 م1

 الع الذم اذ. ةيروركلا

 نإ ىنوهصلا تبرح

 ا": ناميلس ىنب كيحم ىلوم ناسح

 اثيب ىطساولا هللا دبع نب ناسح

 1106 ىطينلا ناسسح

 و نسحلا نب ميعاربا نب نسحلا

 ا"دإ* هللا دبع نب مهيهاربأ ند نسحكلا

 انور 0 7

 هرمل' هالو هاك #.ب ©.د ىيشفالا نب نسحلا

 مب 41 944 هك منع ىمزند ىردصيلا ىسحلا

 سوز زو

 ثا” لبيمج ىب نسحكلا

 ا" ىدنكلا برح ىب ىسحكلا

 رد“ مو

 "| 1 4 51 0 6 ار ني

 هز هاز“* ةززل

 سل نسحلا

 نا ىواوللا دايز نب نسحلا

 هديا ا/» ىواعلا ثلا نب ىنسحلا

 سخي سر سريع سرير 0 6-0 نسكلا

 سي دلو ماو منوع مدور ممنوإ» منوز 5

 عمو عمل مول عام "خب

 نب هللا دبع [نب ديحم] نب نسحلا
 ١

 مورلا

 امه

 ىذوماملا ىسيغنذابلا ىلع ىب نسكل
 نارا سار

 ىفنحكلا هللا دبع وبا ىلع نب نسحلا

 )نم

 رظنا ابو كيكحم نب ىلع ىسحلا وبا

 ىنتادملا

 انا ةرامع نب نسحلا

 نمو 6٠ نراق نب نسحلا

 اوك زوو زرع زال* لا خبطخحق نب نسحلا

 ملم 1

 سام كلام ىلا نب نسحلا

 مم نوماملا ند نسحلا

 ه8 نوا» هو دلخم نب نسحلا

 نب هللا دبع نب ةيواعم نب نسحلا
 مبو مو راع رفعج

 الل ىركشملا روصغم نب ىسحلا

 00 بو ئب ىسحلا

 ا. ىديملا ةيراج خخ

 مياربأ نعد ليعام سأ ند ىنيسحلا

 هما“ نم“ هب. هاج بعصم نبأ

 ادار سطفالا نوم كاملا ب ىيسحلا

1 11 11 1 

 اهتكإ الل سيل ىنوماملا مداخلا ىنيسحلا

 ان

 ١.١ بلاط ىبأ نب ىلع ند نيسحلا

 نب نسل نب ىلع نب ىنيسحكلا

 امه اظمع ىسحلا

 ناعام ند ىسيع نب ىلع ند ىيسكلا

 ار اصلن للدم

 اي ْن وماملا ند نيسحلا

 مه هللا دبع نمد دادز بذاك صفح

 "هن, ريدك 0 ىلوم صفح وبا

 رظنا ناوببلس نن صفح

 لالخلا

 اد ىموزخكملا ورمع نب صفح

 را نامحوأا كبع ند مكحلا

 ٠,١ ظناوع نب مككلا

 رع 11 ىومالا مال ند مككلا

 ةوادس وىدبأ

 الر الل

 نعي رعب رعد ز“) ز" كيلولا ىب مكخلا
 ز)5أ زود ا!طذأ

 مخ مككلا ند ىويكاو تعد ميكح ما

 ا

 زرنا ا 2 الل ةدواولا دايدح

 م0١ كيز نب دايح

 "ا (ناميلس ىبا نب) دامدح

 امم دركع دايدح

 مرره عب شوغردنكلا دكامح

 سوو ةدعسم نب دام كيعس وبأ

 هزثد هل 2.1 لليعامسأ نب نوديح

 هز“ هدأ"| ىلع نب هدوديمح

 اسرع ىفنكلا ضببب نب ةزيح

 فوع نبأ

 ا بعصم نب ةزيح



 ةم

 !.ه ىنامركلا (ديعم) ىلع نب عيدج

 امم لمثك امل 1

 هه ثا ىمكحلا هللا دبع نب حارجكلا

 به ا

 الز دكيلولا ى د ىرج

 نال انالر 0 كل

 11 لل +١ يروج

 هللا دبع ودا كيمكلا كيع نسب ربرج

 ه ىببضلا

 نوحادلا هللا فيعحب نب ديزي نيا بوح
 ارار#

 ا ةبيبشكلا

 اود مهرد نب دعكلأ

 هوب كماح نب رفعج

 1 خلظنح نب رذعج

 موا اسما مي طايخلا رانيد نب رفعج

 نيب هكر عتمخ عمل" خمول

 هال" ةهابآ متاسر نب رفعج

 موز» مه اثدأ ىلع ىب ناييلشس نب رفعج

 ان رع

 سرعم مك, مزز 1 154 زمأ 197 ىداصلا رفعج

 1 ىدنكلا سابعلا نب رفعج

 هلأ ىبشاهلا دحاولا دبع نب رفعج

 م ىنسحلا ,نىسبع ند رزعج

 زيك نوماملا نب رفعج

 ةسم ىلاخ ىبا نب كيكم نب رقعدج

 و ىرماعلا كلكيخحم نب رفعج

 عا ردا الح ند تمحشل نيا كج
 قداسصلا

 لالا خيدركلا نبأ روصنهملا ند رفعج

 مل. 801 امم ىداعلا ىسوم نب رفعج

 كمرب نب كلاخ نب ىبكي نب رفعج
 ل م ا ل 6

 م1 ناسخ نب ةنغج

 ا“ دوعسم نب ىدنلكلا

 9 ىدولكلا

 ا باهش نب روهمج
 م نامحولا كيبع نب كينكالا

 ملم ال, م الم خيطع نسبا مهجالا وبدأ

 مو م ىلوعلا رارم نب روهج

 معد مدل ةخنيهج

 ؛١* رمع ىلوم شيج
 هر ررجم ص نكح

 ىضابالا مداح وبدأ

 نب 0 ند مناد

 0 رقصلا نب متاح

 زوو نبعأ نب خمتر» نب مداح

 ا نامياس نب تراكلا

 وو و هكر د“ ىدنق ةريسلا ثراكلا

 ء+ نسل

 امح ام حيرش نب ثراحلا
 ادق رماع ىب تراحكلا

 اه ا* كيلولا ىب سابعلا نب ا

 ا مآ بمعك ب 0 وذنب

 رموز ىموزجملا ماشع نب تراحلا

 مزن مز" م. دبآ بو مب رك و ةبابح

 ذيل ةظردج ند بيبح

 و زوي نوماملا تيد ابدي احح مأ

 هم هلآ (ماطسوب ىبا) بلهملا ن د بيبح

 يزد 5 أ 11

 م5 ةاطرا نب جاجحلا

 زا" ||! ليكم تنب جاجحلا

 روعالا كديكم وبأ كيكم نب جاجحلا

 مسير
 سبب ىطاهنالا لاهخم نب جاجحلا

 زد از" )| 1. 1م 51 افسوب نب اكحلاأ

 زلم هع هز 1 1 1

 هما ةداوس نب فاححلا

 مادا وجا نجا ملكنا نبأ برح
 مه هللا دبع نب ب

 عقربملا رظنا ىناميلا -- برح وبأ

 ىشردكلا ورمع نب كيعس 5 ا
 كبيعس ىب رضنذلا رظنأ اها ىشن رجلا نب

 مع 0 7



 ةركل

 نس خماسي

 كن ذة 8ب 8 (بذوش) ةرم نب ماطسب

 او. اًنوسب نبأ

 م درب ىب راشب

 دأ كيوس نب متاح نب رشب
 رار ةمدوخ ند (رميشب) رتب

 اا عديمسلا كر وشب

 مام ىسي ملا تابغ نب ومب

 هب ىناوصنلا نوراع نب رشب
 4٠) اه كيلولا نب رشب

 خيو كو زخثمع

 ناسح ىب رهشق و ظنأ ناميح نىب ويش

 ادا راجس نب دعني يا نب ريشب

 !..!9) 3. ل: ل لاطنلا

 هد“ هدد ه2 هلثء ىبارشلا ريغصلا اغب

 ةرببب هني ةربو ةييا نك نكز* نك هك" هدد

 اك 1 0
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 نضر 57 عيرع لع ود رهبكلا اسغسب

 مخي رخو نادر نزح ىزخنإ زن“ نإم ثم

 ننزض مث هدو همز“ هزثو

 هد) هد. اباب ىلع نب ىشغب

 همأ !نولغب
 ها طوشا ىب طارقب

 ىصيخحلا كيمكم وبأ ديبلولا ىب ةيقب
.0 

 مهو ءللا دبع نب راكب

 من ملم نب راكب

 ة؟» ىرهيبزلا تبات نب بعصم نب راكب

 مخ

 اس را ركب وبدأ

 اند دامح نب ركب

 مو, ات "حل ةربس ىبا نبار ركب وبأ

 الرا رس سازي يحتسب د ركب

 ارك ىلذهلا 7 وبأ

 هن هر* لقاو نب ركب

 ٠ كيلولا نب ركب وبأ

 او» )عم كيلولا نب تيزي نب ركب وبأ
 زمزد ناعام نب ربكب

 مى, 1٠ ةدرب ىبأ نب لالب

 ؟ه. فوع نب ةلدهب ونب
15 

 ىروتثلا

 هدو ىفنغملا نانب

 سالو نوب ىلهس ند ىسحلا تند نارود

 موب عما مخ 5

 ا". ىنايبلا ناب

 )مر*»* ليمش ءاضييلا وبأ

 رباج نب مصيهلا رظنأ سهبي وبا
 11 كيرد نب سهبب
 )2, 1*٠) لبمز نب سجبب

 ديعس رظنأ 11 بيهص ىب سهبب نبأ

 تت

 م ءاقرؤلا ةرودت

 رد ميعاوبأ نب قاكشسأ ىلوم ككرذ

 ارو ما.هذأ وبدأ

 "١١ كيلولا نب مامن
 هه تل اذ ميم

 ؟ع بابحكلا نئذ مده

 !18 11١ رصن نب ميمت
 مسك مير موولأ نكلم لبيتاخ بم ند ليقود

 اول

 ادا» اذ ا سودبت

 ) و

 م, ىنانيلا تبات نبأ
 وزن زا كيعس نسب ناميلس نب تنبات
 »بك دابع وبأ ىبكحي نب تبات

 عمرع ةمامت

 نابيغس رظنا
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 هبا ىنارصنلا نوراخ نب رباج
 نيبال مالسالا كاداج

 دس ايت (هكرهس) ليس نب ناذبواج
 ةهثمو ل1 عشينخو نب لبتربج

 ضبد خلبج

 11 معطم ند ريبج

 الذ )1ع ىلجعلا ةنشحج



 ةداح

 ا.ه ىنامركلا (ديعس) ىلع نب عيدج

 ادم لمك لملث 155

 هم 1ث ىبكحلا هللا دبع نب حارجلا

 17 “٠7

 8 7 حيرج ىبأ

 هت منع يح ميلا
 هللا دبع وبا ديمحلا ديع ىب ميرج

 زو ىبضلا

 ىلجحبلا هللا دبع ىب ديزي نب ريروج
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 ا ةبيشكلا

 هد مهرد نب دعكالأ

 هد+ دماح نب رقعج

 17 ةلظنح نب رةعج

 مو, سمو ممن طابخلا رانيد نب رفعج

 نيب هكرخ خمر مل ملل

 كن كل متسر نب رفعج

 مهز* 72 ؟هأ ىلع نب ناييلشس نب رقعج

 ان ارتن

 مسرع ما, مزن[ 19 191 1م 15 ىداصلا رفعج

 هلا ىمشاهلا دحاولا دبع نب رفعج

 خم ىنسحلا يع نب رقعج

 1 زنك نوماملا نب رقعج

 1+ دلاخ ىبأ نب ليكم نب رقعج

 85ه ىرماعلا كليكم نب قعج

 رفغعج رظنا ىلع نب كمكام نب رقعج

 قداصلا

 ا. ةيدركلا ىبا روصنملا نب رفعج

 ا. ثم ظدق ىداهلا ,ىسوم نب رفعج

 كمرب نب كلاخ نب ىيكي نب رفعج
 الا يا اري سك رسصالا ارسكلا رك

 ا". ناسخ نب ةنفج

 ا“ دوعسم نىب ىدنلكلا

 2: ىدولكلا

 ام بايش نب رويمج
 ا.د نامحرلا دبع نب كينجكلا

 زرت 8.1 ثم زذع ةيطع نبأ مهجلا ودأ

 مرو مزن ىلكعلا راوم نب روهج

 مع منو ةنييج

 42 رمع ىلوم شبج

 ه+ زوكم نب نايبج
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 اا ىضابالا متاح ودأ

 خخ جير نب تراحلا ند متاح

 وانزل رقصلا ىب متاح

 مد. ىيبعأ نب ةمثرع نب متاح
 مو رسع نايباس ىب تراحكلا

 ة.. 1

 امه 1م جيوش ىب تراكلا

 اذك رماع نب تراحلا

 ام) ١ كيلولا ىب سابعلا نب تراكلا

 1. ىتاطلا ورمع نب ثراكلا

 111 ادا بعك ىنب تراكلا ونب

 اد ىمووضملا ماشع ىب تراكلا
 مع مزاح وبأ

 ملا مز“ مم ديآ به ديب اك دو ةبابح

 ا ةردج ىب بيبح

 عم دب نومايلا تفنب بيبح مأ

 هم ه2 (ماطسب وبا) بلهملا نب بيبح
 كسير كل ذل

 11 ةاطرا نب جاجحلا

 زا لإ نيحم كنب ياكحلا مأ
 روعالا لمكم وبأ كيكم نب جاجحلا

 سس

 مهيب ىضاينالا لاهنم نب جاجحلا

 اه ا زإ 5١م 5 فسوي نب اجلا
 730 تع نلت 3 1 ١١

 هم ةداوس ىب فاكحلا

 دل نجا ملا ندي تريح
 ؟ه* ةللا نيع نب برح

 عقربملا رظنا ىنافيلا عقربملا برح وبا
 5 ىسركلا

 ىشرحلا ورمع نب كيعس رظنا يشرخل
 كييعس ىب رضخلا رظنا ادب ىقركلا نبأ

 ىشرعلا

 مك ىزامركلا



 ةركل

 نس ماسي

 كد ه8 8ب 88 (بذوش) ةرم نب ماطسي

 او. اذوسب نبأ

 م درب ند راشب

 هأ تيوس نب متاح نبارشب
 ا" ةميرخ ىب (رمشب) رشب

 نول عديمسلا ند رشب

 ا. ىسيب هلا تاببغ نب رشب

 هما ىنارصنلا نورا نب رشب

 علو ا كيلولا نب رشب

 ىضاقلا دهاولا ىب رشب

 ل 5 ممم

 نابح نب ومشب

 اني 10 سخر

 اسحل ع نب رهشق و ظنا

 3 راهس ندور دعذ نب ننال نب

 1.19 40 6 لاطبلا

 هدا هدد هن ها. ىبارشلا ريغصلا اغب

 ةربب هبل ةربذ ةيباع نك1 نك نك“ نكل" هذ

 ةالذ

 عرس عبر خيو ضيرخ عي وح رهبكلا انغسب

 مرعي نزلو نرسرع ناس ىنزخسإ نإ هزم كم

 هنزش مك هدو همز“ هزم

 هدا هذ. اداب ىلع نب ىشغبي

 هذا نولغب

 ه1 طوشأ ىب طارقب

 ىصيخلا دمحم ودا كيلولا ىب ةيقب
 زوو

 سو هللا ىبع ىب راكب

 م"* ملسم نب راكب

 اك" ىريبزلا تبات نب بعدصم نب راكب
 مع

 مع ماركا د

 اندو نامح نب ركب

 الو, م1 مم ةريس ىببا نب ركب وبأ
 هل, زلم زث0 ريتعملا ىب ركب

 ار ىلخذهلا ركب وبأ

 هل هن* لثاو نب ركب

 ا كيلولا نب ركب وبأ

 انا» )م بيلولا ىب كبري نب ركب وبأ

 ااا نامام نب رمكب

 مم 1٠ ةذرب ىبأ نب لالب

 ؟ن, فوع نب ةلدهب ونب
15 

 هدو ىفذغملا ناغب

 منو خلوي ليس ند نسحلا كني نأر ناروب

 موب تما تع 5

 زر* ليمش ءاضوبلا وبا

 رباج نب مصيهلا رظنأ سهبيب وبا
 118 كيري نب سهبب

 كيعس رظنأ ا بيهص ىب سهبمب نبأ

 ْت

 ضو ءاقرولا ةرودت

 نر ميعاد ٍدآ نب قاكسأ ىلوم كرذ

 خمر ماهذا و 4

 ام يللا نبا كت
 نؤذ هل ا" ١) مهمت

 ؟عغ بابكلا نب ميمث

 ١١) "١1 رصخذ ىب مهيهذأ

 سرك مهب موولأ نكام ليتاخ بم نب ليفوذ

1 

 سرح م4 الذ سوحبت

 تث

 ىلا ىنانيلأ كتيبات نبأ

 |وإ» راو ديعس نسب ناميلس نب تيان
 سرا دايع وبأ ىيكي نب تبان

 عمر خمامت

 َث

 نابأ ىنارصغلا نورا نب رباج

 ةدبآ مداسالا كاداج

 انسب سنن (كرهس) لبيس نب ناةبواج
 ةكيمو اك عوشينخاب نب لبدربج

 مهبد خلبج

 1 معطم نب ريبج
 لاو اة ىلجعلا ةخنشكج



 نازك 17 كلر سل كد ىكرتلا سانشا

 لمح عرب مك عررو عزو عيرع سوي سون

 211 عقم تكي موو عورع عون عوز عقم عبز

 ثاذ ة)إ ثمل" ةء) هي

 07 "1 ورمع وبا زبزعلا دبع نب بهشأ

 ذي ىزذعلا بيرتنالا

 نركب نزوح نب طودتنا

 ردع ةلاوذ نب غيدصالا

 رج زيرعلا ديع نب غبيصالا

 1 جرغلا ند عيرصأ

 ا" ١١ "١ ظثيهبصالا

 كر سونافطبصأ

 ايارسلا وسبا رظنا رقصلا ىب رفصالا

 رودعخم ند ىرس

 ىعمصالا ١)"

 ورمع نب ىح ونب رظنا بالكلا سارضأ

 ها ىببارعالا ىبأ

 اثبا شمعالا

 ىريكاإب نب هللا تبيع رظنا ر وعلا

 فعكحلا بلاط

 اه ضوعالا

 ا" ىهيهتلا ملاس نب بلغالا

 سنن هز سواك نب ردبح نميشفالا

 انوضلز ضال سلك كا سك يللا 0

 نيكي نيل د سكري ساس سرا يس" رس 01

 هلو“

 ماش نب كيزيب رظنأ مقفالا

 الم اذ ىدوالا هوفالأ

 ا عطقالا نبأ

 1 زيزعلا ديع تغب ىينبلا مأ

 اا ىلعايلا ماما وبأ

 نب رقع تنب (زيزعتا) كحاولا ةمأ

 8 رظنا روصنهلا

 رس اك | كيشولا ند نيمالا ليحكم

 روز رهن سر رز سرى مسرى سرع

 6 7 7 ةبمأ وكب

 ١11 ورمع ىب هللا ديع نب ةبمأ

 اام )1 ةسبنع نب ةيمأ

 ارى/ ىدنكلا ةيمأ وبأ

 1م ورمع نب سنأ

 ا”. ىتقيللا ةرمض وبا ضايع ىب سنا

 نأ ناد هأ* هأ* هدهد شماتوأ

 هإ| 2.7 ىخكابلا سوا

 "د, 8 اونبوا

 مل" ةيواعم ىب سايأ

 تمس ل 0 يزن نيا رد كلاعلا

 هزم هاه ةزثب ناله ة)آ نأ ةنل هةر. 81

 كيل كح كتر كنج كد

 هأب ىسحلا ىد بويأ

 ا زو 2*٠ ىنايتخسلا بويا

 "1 ىموزكملا ةواس ند بوبأ

 "ب "ذ* ناميلس نب بوبأ

 .٠ ريمس ىبأ نب بوبأ

 ف

 ضنا سنت سلس سال سكر ىمرخلا كباب

 ل سلا سيلك للا را 2 ل

 بك بو عيرخ حير عرس حمرا عرسي عع

 هكا" هلإ ةنأزو مم مرش عيل عيل خبيب

 هبم كايكباب

 ناباسخاا“ ىكرخألا رغاب

 رقابلا ىلع نب كمحم رظنأ رقاجلا

 امل ىدهملا تنبد ةةقونايلا

 ١١ خاهاب

 موز (ىلع نب كيحم ركب ىدأ) ىلججلا

0 1 00 

 نسل ةأذخاراخب

 باطخلا نب رءمع كلو نم ىرذخمبلا

11 

 (بخو ند بهو) ىضاقلا ىرتخكوجلا ودا

 ارويعاز طر ارا

 ١ ناغمصملا ىخأ ند ردب

 نزف نإ مييعذ نب لدب

 اذ ىونغلا سارب

 زوز“ "نزل ىركشيلا كيبل نب درب

 اذلزر فقروس ند نوذربلا

 هإد ىذردلا وخا س.كدحروب

 ا! )11 ميعاربا ىب ماسي



 ةىؤ

 1 يللا نر (ريقصلا) رقصلا ىب دكمدحأ

 ةلأ ةلء

 سنوي نب هالأ كبع نب ديحأ

 2. ىعوبرملا هللا

 ا”.. كبر كبع نب لومحأ

 21 رامع نب لويدحأ

 ةبؤ مرام ند دكيدحأ

 "رك نوماملا نب كيحأ

 مكمم ىضاقلا ْز مكس ىبأ ند ليدحأ

 ا بيوم

 صرخ ل

 ةز“إ هز“. هزث] ىعارخلا ردصن

 ديع وبأ

 ند لوداأ

 لكيحأ

 نزلا

 نيا ا"إ1 كيشولا نوراح نب كيحأ وبدأ

 ملم ابك فسوي نب ليداأ

 مهم ل 2. ىراصنالا لمكم ىب صوخالا

 مب لطخالا

 0 فلد ىف لج هلئا ديع ند سدر نأ

 مم ىسحكلا ى د هللا دبع نب سيردأ

 ه١ قاكسأ ىد ىسونرذأ

 م فيرذالا

 زم "| *. اعارذ نيعبرأ نبأ

 ا" ةيهس ىب ةاطرأ لأ

 امم لو | ةقرازالا

 ].ه نا نو نإ دزالا

 ضو لم. 3 قرا
 م" رعزأ و

 نب ريعز نب
 نامسلا كيعس ىب رعزأ

 ادد خماسأ وبدأ

 ىءا ىحياسلا كدز نب خماسأ

 رظناأ ىرصملا طابسا نىبأ

 م» م8 سيسناتسا

 ملم ىبدأ سرح بحاص ناكسا وبا

 مخ م

 مي" بعصم ىب ميغارداأ ند ناكسأ

 نيارجل سعرا سارع نيك يك ري | سا

 كرو كرر كرك كرر يك شلل سن سيح اهلج

 نإتو ن7“ هرتز“ نزننإ نإ » هلم

 خيمأ ىنب ىلوم ليعامسأ نب قناكسأ

 هز

 عون, بيسملا

 اال ىردصيلا

 ليوكحام

 "بو بوقعي وبدأ عابطلا نب قاكسا

 موو سودبع نب ناكسا

 ا"ثبو ىرازفلا ناكسا وبا

 "بل ىنوماملا نب قاحسأ

 اذ كيحم ىب قاحسا

 ضاق كمكحم ىب قناكسأ

 اثم ىدهملا 5 ناكاسأ

 ىسيع ىب ىسوم نب ناكسأ

 لاك رار سرفلا سرت سرب

 ٍءداهلا ىدسوم ى ناكاسا
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 رز ديبتولا نوراغ نب قاكشا

 0 ىيحكاب ند نقاكسأ

 2“ ذاعم ىب ىيكي نب ناكسأ

 معمم كسأ

 60 كسالا ىبا نب كسا

 1 ىمركلا ليسا

 ا".م ىعارخلا هللا دبع ىب كسا

 لا ىرسقلا 3 ] ليع ئب ليسا

 امك 5|

 ايل 42 سر تارغلا نب لكيسأ

 ادد !ه8 نابزرملا ىب كسا
 او ىرسلا ىسوم نب لسأ

 زخم *0ب هيوم ىب تدري نب ليديا

 ارث تفنخمولا تيباسأ

 نب دامح نب قاكاسأ نسب لليعامسأ
 م ىضاقلا كيز

 را

 اع وم نع

 ناك نا لك

 م2 ةقينح ىبا نب دام> ىب ليعامسأ

 5-5 ميدص ىد لييعامسأ

 أنسب ىرسفقلا هللا كيع نب ل معامسأ

 مع لفعم ند ميركلا كيع ىب ل يعامسأ

 20 ىلع نب لبيعامسأ

 هربا 0 ند لييعامسأ

 اد نوماملا نب لبعاوسا

 0 جلاص ى د لييكم ليعاوسأ

 الدارا ىرسقلا 0 ىلوم دوسالا وبدا

 مقفالا مايل د كيزي ا نددالا

 61 0 هللا كيبع ىب سوقا

 امثب ٠١ عمطلا بعشاأ

 نابحرلا دبع رظنا تعشالا نبا
 ه1 هللا دبع ىب تعشا



 عرم عع نيذآ

 "مل" ىلع تنب نما

 مو )مثع خةيضابالا

 مع كلاخ تنب نابأ مأ

 ١١ ناورم نب ناب

 ذو وخشالا 5 مهعاربأ

 نول تاس ن» الخلا ند ميعأربأ

 ىل ةلبيج نب ميعاربأ

 نب رفعج نب ىسوم نب رازجالا ميعاربأ
 أ )1 اذا ىولعلا لوكحم 5

 اما ىخكاليلا رفعج نب ميعاربأ

 ميهاربأ

 مهيأ ربأ

 كر حاجز نب مهعاربأ

 *ه2 بئاكلا سايعألا ند ميهاربأ

 ١1 كيمكم ىب سابعلا نب مههاربأ مأ

 نب نسحلا نب هللا دبع نب ميعغاوبأ

 ام ل خم د مع مخ ملثم ىسحلا

 ايو اهله. "خو رمثم من

 1 عيطم نب هللا ديع نب مههاربأ

 مه0اربأ

 "بك نوماملا ىب مهعاأربأ

 ام مامالا ىلع ىب كيحم نب ميعاربا

 مم ل51 لكى لكأ 9.١) )مك طمس لمثل لمع زملخن

 ها" ربدملا نب مهعأربأ

 ميسر منا ماو ثمل ىديملا نب مهعاربأ

 سابا 05 لك ك1 سك سدت سكر

 1 1 ل 11 1 11 00

16 1 1 6 211 1 1 5610 

 مبا" 7ك 251 عمد

 رازجلا ميهاربأ رظنا ىسوم ند ميهاربأ

 اندر ىرجهبزلا رفعجج نب

 ندر ربيضخ ند

 | زدوعلا ليع ند رهع نب

 انراب مث خمره نب ميعاوربأ

 1, تاز رك ىموزخاملا ماسثن نى ميهاربأ

 لرسم لام اأو

 مآ عمم "نمت  تفيلا ميهاربأ

 أ ا ل 1 دكسيولا نب ميهاربأ

 ]ذب ]نك لؤد له* لوز“ لوزن

 ىلع نب دمحم نب ىبيكي نب ميعاربأ
 ا

 ازا الكل ]60 161 11 "مق ىباكلا شربالا

 اذا لام جايدحلا نب ليبيبحرش ند هربا

 17 زو ذا» 0(

 "1 بعك نب ىبأ

 ةأثب ليكارسأ نب كيدحاأ

 اخ ليعامسأ ند ديدأ

 ©.  بلغالا نب كيدحأ

 8و "مك برب 8. ليغح نب كيا

 نأأم هزه هزم ردزولا وبا دلاخ ىب كيحأ

 سيو ساو سنع مسلإ للاخ ىبأ ند لويحأ

 عون ورع وزن نو

 هذ١ هذا ةأثب 21 بيصخلا ندب كويحأ

 كيا» كل)

 عود عير ثور سكب هاذ ليلخلا نب كيحاأ

 هر وو ارولأل]| ا 7

 ؟]. "5 ىضاقلا داود ىبأ ندب ديحا

 مانو نإزخنإ نإ“, نإ] هزنم نزنز» هزث, عورت ب

 نزثب ناي ندا

 اروع دايز ند كيدحأ

 مددإخلا مي ملاظملا بدامص مدا ند ليحاأ

 هد رجلا هداج جدلا

 7 دازوببدث نحن جئاص ند لدويحاأ



 نم“

 هركسعب نيسلل لرنو ىش تادانب نم اوبختنا دنجو لجارو سراف

 تاهمد نم برق ىلأ

 عباسلا م 4 هللا ءاش نأ هولتيو هم باتكلا رج

 بأوص هيلع دب ربشأ ىأر ركذ

 ملسو نيرهاطلا هلآو ىنلا دمحت ىلع دتاولصو

 ه) ]ط1 ةيتتك ؟هءوطاتلم 0عاعأ6م ةمدعاتتتك سداسلا ءوجالا. 6ة) 400103 ىف.



 بيرم دل

 اواو كفم تانك

 هم“

 ةرم نوريصي رابللا كارنالا لني رثو دعم راصو زتعملا ىلا فرصناف

 ىأ هيخال رتعملا دقعو «رتعملا بنح نم ةرمو نيعتسملا برح نم
 نئتيبل ةيلا مضو رهاط نياو: نيعتسملا بزح ىلع لكوتملا نب دجأ

 لوطاقلاب ركسعف نيكنابلك ىلا برشل ريبدتو ىهنلاورمالا ديلا لعجو
 أوفاوف ةيراغملا نم نيفلاو ةنغارفلاو كارنالا نم فالأ ةسمخ ىف

 ىلا اًخسن كلذب بتكو رتعملل اعدو اهب دجا وبا لصف ءآربكع

 دادغبو ءآربكع نيب ام ىرقلا نوبهتني كارنالا لعجو زتعملا

 تبرم عايضلاو تالغلا نع اولخو مهنم سانلا برقو اناوأو
 ممأ كلذ ىف ىرجو قرطلا ف سانلا بلسو لزانملا تمدخو

 للكو مالسلا ةنيدم نيشفالا نب نسفل ىفأو ا جبق عيظف

 تعاوو ةيتشامشلا“ه هركسع ى دكا وبأ ىأو م 50 ٍبابب

 دبع نب نوح جوف «ةيسامشالا باجأ نم برق ىلا هكا مالا عئالط

 نياع املف امهعم نميف لاكيم نب هاشلاو لبيعامسا نب نيسحلا هللأ

 مثكسعم ىلا اوفرصنا تون تلبقا دق تايارلاو مالعالا كارتالا

 اننيراذ رشع انتا ةيسامشلا بانا ىاو.مث «اةاشلاو نيسنال فرصناو
 مدقت نمت ناكو مهماهسب مهومرو كانه نم أوهتشف كأرتالا نم

 رهأ ىمرلأو متشلا نم اورتكاو كلذ اولعف املف لاتقب هد لل

 دلتقف اذحأو محو أوباصأ رجحب اومرف قينكنملا بحاص «لّلع

 كارشالا ىفأو رث مثركسعم ىلا اوفرصناو ةولمحن هباككا لونف

 ناكل دارا لدا نزلا ةاوزساوا لام قيبستلط ىلا( ]كو 3: .هنالد جاب

 فلا ىف ةداوس نب فاجكاو سودبع نب دمح# انسلا وبا هءاجن

 ه) 2 ةزومم مماهأسسص وأ. 1سم :ا-فقطكعر م. 94, ؛ةصاانصت 8856م رك

 طز تع لم ؟ء1 مادعه ؟مازه 0ع310عدسكس (؟10. 1سم 'ل-ةلطتع, م. ؟مسال).



 ةمأ

 ناك اذا ىمري ايمأرو دلابح نود نيبترم لاجر ةدارعو 0

 7 اولئسف اجاجاح أومدق ع ناسارخ لا نم اضورف ضرفو «لانق
 نم ضرغي نأ هللا نبع نب دمت رمأو اوناعاذ كارنالا لانق ىلع

 ْ هن رار: لانو تر تامل الحملان: لا ماسلا
 ناكو كلذ لعفف ةراجح الب لاخت ميل لعي ناو ةريقملا ىراوبلا

 «تاكجكئاسن تلمع اهنم ىري الف ةيرابلا فلخ موقي مهنم لجرلا

 ةريقملا باحصا ىلع فيرعلا :ناكو رانيد ةقام ىلع ةدايز اهيلع ففنأ
 لامع ىلا نيعتسملا بنتتكو «*هيوتني د لاقي لج: نيرايغلا :نم

 كو لاومالا نم ىنولمك أمم مهل نوكي نأ عضومو ةكلب لكي 0

 , يذلا دنللو كارتالا ىلا بتكو اهريغ نود دادغب ناطلسلا ىلا
 مهنعيبب ءافولا ةعجارسو رتعملأ ”ةخعيب صضقنب عرماي ىأر نم رسب

 بتكو تعيب ثكنو هتيصعم نع ماهنيو مثدنع هيدايأ ةركذيو

 ةكذيو نيعتسملا علخ ىلا هوعدي دالأ دبع نب ديم لل رعاعملا

 دقعو دهعلا نم رصتنملا هيخأ دعب هيلع كوتملا ةوبا هذخا اجب

 جدحاو نيعتسملا ةذعاط ىلآ عوجرل ١ لاا وعدت لي هباجاو ةفالخأ

 ند نمكم (ْقثدو « اهحرش لوطي تاجاجدحاب امهنم دحأو ُُك

 كارشالا قيرط عطقنيل ايرودانو رابنالا ٍياوسطب هابملا داثلأ دبع

 يفت اروععلا 7 داو 3 2 0 مهدورو كفوا نيبكل

 ع ا اوصعو 0 2 نبك نفاق لاتقل ضخ ىلا

 ٌبحا نمل اهدقعي ةيولا ةذعب امهنم نجاو لك ثعبو ناطلطلا

 ه) 000. ةذصع ماتصعألق. 82) 0 داجرو 6) 000. هيون 1طمم لخطأ, رت. 1#

 هيوذبي. 2 4) الع 1طمم !ل-ةاطط :ةةاتاحأع

 نما قرا موش /

 م عاعتقبل



 ركع

 ةمو

 ليضوملا. نارمع نب ناميلس ىلاو داشنحالاو عمجلاب رابنالا ىلع وهو

 نأ عنمو ىَأ نمرس ىلا ردحني نا ةريلأ عنمو نشا كنف

 ظقسيررأ اهيف ةنيغس كديحأو دادغب نم ةريطأ 0 هتن نعصي

 دبع نب ذي نيعتسم ا رمأو ©« تقرخغ اكن <« [ىنقنو ما برهق

 ةلجد نم روسلا اهبلع ريدأو كلذ ىف مدقتف داآدغب نصح نا هللا

 باب نمو ةلجد هدروأ ىنح ءانلعلا) ةووسلاوملاان :ساوشلا 0 نم

 ادكفجإب لك لع بترو دييجو رضف اهذإوأ خل رفغجي ما ةعبطق
 نيروسلا لوح قدانخل رفح رماو هباحكأ ريغو هباحكا نم ةعامجو
 ىف ناسرفلا اهيلا ىوأب تالَطَمو اعيمج نيبناخل ىف نارودي امك

 ةكامتالت تالظملاو قدانخلو 5 وسلا ىلع ةقفنلا :تغلبف رطم او رذل

 سمخ ةيسامشلا باب ىلع لعجو رانيد فلا نينالثو رانيد فلا

 لاوطلا ريماسملاو حاولالاو ضراوعلا اهيف قيرطلا ضّرعب تاخادش

 ذيقا انيضت ؛بابلا رادقب ' العم اب ناغلا جر اخ نم لعجو ةرغاظلا

 كلذ نما اجه باو نأ ىك لابكاب تلثو 00 جئافص' ”يقلا

 ٍبابلا ٍلغا لعجو هتنخت نم لنقف قلعما بابلا هيلع لسيأ بابلا

 دحأو اهيف ارابك قيناجت ةسمخ يراخل بابلا ىلعو ةد ارع رخآلا

 خر ةيحان ىلا اهب ىمري :تادارع 0 نابضغلا مم ريبك
 عبرأ ذخيحان نك 3 تادارع تافقلا# نادوبلا باب ىلع ريصو ةيمامثلا

 بناخل ىف دادغب باوبا نم باب زك كلذكو تاخادش عبرأو

 فتاقسلا هيلع ا!هيلضد اهباوبا نم باب للك لعجو ىرغلاو قرشلا

 لدكو لجار ةئامو سياف ةئام عسن “ مهلاجرب اذاوق باب ّلكب لكوو"

 «) 000. تيقدو ها ذه 0. ةطسم :ل-ةفطتم, م.1, ١و. 1 تيقيو. 83) 000. اًقلغم.
 ه) 11ة6ع 12 000./ ةطأغ لعجو 1؟عاتطأ ات.

 ترا ب(

 مع و خو



 ثا

 را را - ل ل ها 0 3 0 نوذخوب

 كلل و هللا دبع نب نيد نم 0 3 000 يو ارضنا

 ىلع مهيأر مدس دنفلاخ# لع كارنالا أوضرحو ىأر مو

 ياض نم 5 وجر تالوتتعلا هللا 5--- 0 ةعببلا 0

 3 نمو لما نم لت ديم نمزسب فلخ .+ينسمأ

 0 0 ب 3 5 خخ سن 0 «“رانيد

 ىف الومكم ديشرلا نب حا وبا رضحأو ةفورعملا ةخسنلا ىلع
 عئاط جورخ ايلا عرج رثأ رتعملل لاقو 3 ياكل فحم

 اًهركم ثنك لب زتعملا لاقف اهب موقت ال كنا تمعزو اهتعلخأ
 دقو تهركأ كنا .تملع ام دجا وبا لاقف «فيسلا .تفخو
 نلاوما نم ا انءآسن فلطن نا در لجرلا اذه انعياب

 هرفعبي وريغ ف دلدنم ىلآ رف هوكرتأ ر تعلبأ 7 0 اذهف لاو

 دكمكام ليدي هنيوأود باحكأو دئامع 18 ككامنالا ر نعلبأ عياب 15

 8 ريل 2 لابعلا دهيجونو رنعملل ةخعيبلا ربخ 5 ندع نبأ

 سيق نب ' ةبوج ىلاو هدنجو هنيب لضأ نم دعم نمو وخ دادغب

 /2) 00. ءبادأو. ) هنوكس ةيوعأازو زمععرنأو عوؤر 10. 1سم '!- خاطكل' ب

 م. و8 ةسم, 6 ءعأ ط» اءأ.

 7 راو

 لن( ريسملاب



 ةالىذ

 كا ارالا داوق اًضيا قاوو مشاه ىنبو لاجلاو باتكاب ذاعم نب ىبك
 للا ددرنتا اغبو قيايعو لسر كتناكو اغبو فيبصو خبحان َق نيذلا

 دادغي ذو د رم لب ناكو مهتاين جحالصأو اهب نم . ءاعدنتنباب 5 نم رس

 رهاط نب دللا دبع نب دمحم راد لايح ىلا ةريزجل ليني نأ رمي

 مهيلا جو أوعيتجا !ذاف ةماعلا اوبغريف ردد ىلا اوريصي لَو

 نم رس نم نوذراولا كارنالا لخد املف اهيف اوربعي ىتح قيراوز

 لاقف مهنع مفصلا هولأسو نيعتسملا اوملكو اًوضخو اًلَّلذت مهطاسوأ

 ىلا ؛اوعفرت رلا* معنلل لالقتسأاو ءرطبو ىغب* لا متنا 9

 ىوس يش 8 ةعبرأ نم وح نو هع ىرج نهكأر مجاب

 بهذلا خينأ ملل كا ىنح قازرالا مكيلع ترردأو نيكردملا

 مكاضرل * ابلط كلذ 0 اهتاذلو اهتاوهش ىسفن تعنمو ةضغلاو

 أوعرضتق « اداعبأو اديومتو !كانييفو ع نودادرن متنأو مكحالصو

 «وفعلا هلسن نآلا نحو انأطخا دقو قداص نينموملا ريما اولاقو

 ناف ”تكابكباب دل لاقف «مكنع تيضرو ثوفع دق نيعنسملا لاقف
 ناف ىأر نم رس ىلا انعم مقف تحفصو انع تيضر دق تنك

 ىأ نب دمحم ىلآ هالأ دبع نب دمحم ًامواذ «كنورظتني كارنالا
 نينموملا ريمال ”لاقي !ذكه هل لاقو كابكباب قلح ىف ركلف نوع

 ال مجع موق ءالواه لاقو نيعتسملا كحضف «بكراف انعم مق

 ه) 0 5 ىق. 5) 0 اوعذرتو. 04. 1طصم '!ل-فلنطتتغم مي 18: ه)

 مكتايذ. 4) 000. تابسز 1سم '-4غطشس, م. 18, متلمعف. ه) 000. اًملظع

 /) 000. ط. 1. كايكباي. 1طدم 'ط-هاطأع, م. 18 كب ىباب. ى) 000. لاقف.



 ةالاب

 ( )وذم طر طاح عيصوو اغب لدنم فيصو رضحو اغب ىلأ ليبلد ركبو رغاب هيلع يلع مرع ام اغبو

 دعم كارنالا نم نيسفنو رغاب ذخا ىلع مهيأ فغتاف دبناك كك

 هناملغ نم ةدع ى لبقاف رغاب رضحلأف مهيأر ورع قىاح مهسبحو

 لإ مدعو فيصوو اغب ىلا لوصولا نم عنم اغب راد لخد اهلف

 كارنالا كلذ غلبو «مهيلع عنتماف نيقب ه0 ىدذو هيف سبخن ماك
 اهوبهتناو باودلا نم ديف ام اوذخاف ناطلسلا لبطصأ ىلع اوبتوف

 فيصوو اغب ثعب اوسما املف لالسلاب فقسوللل اورضحو اوبكرو

 رودس ول لح اَولَمَحَو د درب لع تانيز 7 هو دشف ةعءامج رغاب ىلأ

 3 هءلنق ىهتنا املف « بغشلا .لع اوماقأ نأ مهيلا دسارب اومرب

 ىأر عمتجاو اوفيصني نأ اوبآو هيلع م 1 ىلع اوماقأ كارنالا

 أولعفف دادغب ىلا اوردحني نأ ىلع كهاشو فيصوو اغبو نيعتسملا

 اليل ديراد ىلا ءاوراض :لمقا .مدنتلا أاورهطاو: كل دال قالا للسكر ك1
 م أوعنم مث اهوضقنو اهوبهتناف هقيب لخأ رودو بوقعي نبأ

 ماوذماث ةدتنيفس ىركأ دق احالم اوذخاو كلذب مث نم دادغب ىلا رادكالا

 رادحالا نم هدعب 3 وحاللا ع هنتماف هتنيفس لقد ىلع هوبلصف

 رضعلأ 0ع أر نم رسب كارنالاو كنج نم ناك نم عمنجأو

 كمل يمان رااأ ع 57 ناك نم' ماو هوعيابف

 دادغب لضاو كارذالا نيب تعقو ىتلا ةنتغلا ركذ

 نيعتسم او زنعم ا رما ديلا ىهتنا امو

 نب ملاص نب دجاو كشاشو فيصوو اغبو نيعتسملا ردحنأ ان
 رهاط نب هللا دبع نب دمح ىلع نيعتسملا لن دادغب ىلا دازريش

 نب ناميلسو رانيد نب رفعج ىوس داوقلا دادغب غأو مث هرأد ىف



 هيث

 نيعتسملل رغاب فطلت مث «هباحكاب الخ اذا اليلد دّدهتي رغابو
 لكوتملا هلتقو دنأرجل هناكم نيعتسملا هركو رادلا ىف ةمدخمل مزلو

 حاقيأ ىلا ناك ءىت ىأ نيعتسملا لاق هلرنم ى اغب ةبون ناك املغ

 ىلا لامعالا هذه ريصن نا ىغبني لاقف فيصو هبخاف لامعالا نم

 ىلا بكرف اليلد ةصقلا تغلبو معن فيصو لاقف رغاب دمك ىا
 كلاهعأ عيمج نع كلدع ربيدت ىف مثو كتيي ىف تنا هل لاقو اغب

 ةفيلخل راد ىلا اغب بكرف «كولتقي نإ الآ كواقب اف تلدع اذأو
 0 تدرا فيصول لاقف ىشعلاب 0 كرد كلا مويا ّق

 دبع رغاب 95 ىناكم ةريبصتاو رغابب ءىكنف ىتبترم نع ىطخت

 ةغفيلخل دارأ ام تيلع هلو كلذ ثدرأ ام فيصو لاقذف ىديبع نم

 اوفجراو رادلا نم رغاب ةيحنت ىلع اغبو فيصو دقاعن مث كلذ نم

 سلجيوب هيلع عليو. هشيج ئوس شيج هيلا د عارم هنأ
 نيعتسملا دصق ناكو نيريمالا نايمسي اكو فيصوو اغب سلجت
 ميج رشلاب هتبنج ق نمو وه سحاف «دتيحان - ديلا برقتلا
 مه ظان مث مثريغ عم لكوتملا لتق ىلع نعياب اونك نيذّلا ديلا
 اومرلا لاق مق لكوتلا لتق ىف اهدكو ناك اهب مهيلع ةعيبلا كو
 ةفيلاخ هدعقن 5 ا افيصوو اغبو نيعتسملا لتقن ىنح رادلا

 الا للع ايلوتسإ نبق نيذلا نيذهل وه امك انل رمالا نوكيل

 ىلا /ثعبف,"نيعتسملا ىلا ربل ئهتناو* «هىثش ريغ ىف نحن انيقبو
 اغأو ةغيلخ ا يبل ام نأ امهل لاقف فيصوو اغب

 امهنا افلح ىنولتقت نأ نودي مث اهباحكاو /تلذ اهتلعف امتنا

 نيعتسملا ىلا تثعب رغابل ةقلطم ةأرما نأ لاقيف «كلذ املع ام

 هز 1مدعراتت طقعع ع آطصم ”ا-ةلطكتت, م. 1. .
 تأ سس



 ةا/ؤ

 كلت نمضف ةفوكلا داوسب عايض عطقأ امم ناكف عئاطق عطقأو

 نيب عقوف رانيد ىفلاب كلملا رهنو اهسوراب نفاضد نم لسجر عايضلا
 رمش خمرا نبأ - لاقي ةيحانلا ل لجر نو نافهدلا اذه

 مح ليف كو ةمراس نبأ سبح ةورسكسمب ةخمرام نبأ دلواننف

 بوقعي نب ليلذ ىقلف ىأر نم رس ىلا راصو سبل نم صلخت
 رهأ ديلاو ترمهأ بحاصو ىارشلا اغب هداك ذكموي وشو ىأرصنلا

 ليلذل اقيدص ةمرام نبا ناكو لايعلاو داوقلا ديلا بكري ركسعلا
 مرام نب 0 م 1 رغاب ليلد عفنم اغب داوق دحأ رغاب ناكو

 ليلد نم دحاو لك نيابو رغاب ردصب كلذ رغواذف هنم هل فصتتاو

 ردقلا ميظع الطب اءاجش رغاب ناكو «ببسلا كلذب هبحاص رغابو
 ءاثلتلا: موي رغاب  ءاجن هرش ؛نوفاخو هريغو اغب هاقوتني“ كارتالا' ق
 رغابو مام ىف وهو اغب ىلا “0. خنس ةذجكا ىذ نم نيقب عبرال
 دلئاو ل لاقف ميلا لخد مت ماهل نم جوخ ىنح هرظتناف ناركس

 ةفيلخل رما نكلو ىارصنلا ليلد فيكف دنم كتعنم ام سراف ىببأ
 «دب كنأش مث اناسنا هناكم ريصا ىنح ءريصتق هدي ى ىرمأو

 ىلا اهب اتخيل فتم“ بتلكو الا "همي زكا 111 اعلا

 ليلدو رغاب نيب اغب حلصا مت رغاب' ننكسف اليلد لدع دق هنا رغب

 نيمع 16عام سموسع 1م همدصسلاتو 0000. 1طمم 'ل-ةتطتع (؟10. م. مك ةهش 5(

 6 4 نمنبامو سويوخ. ) تدر. © 000 ريصتخت» 4) 000. بشكن.

4 

 لأ ردص



9 
32 

 م

 ور

 مهقفل ىتح هيف مهلج بكرج مثرماأ نسل نذ دواماو دلضاو
 مث ءاهلك ناتسربطب هما نسحلل عمتجاو ناجرجع وقو ناميلسب
 دنيز نب نسدل هل لاقي هتيب لها نم لجر عم اليخ نسدل هجو

 فلختساو ةيرهاطلا لبق نم اهلماع اهنع درطو اهيلأ راصف ىرلا ىلأ

 نيعتسملا لع كلذبربخل دروف «ناذق دح ىلا ىرلا ناتسربط عم
 دجوف دازريش نب حلاص نب دحأ دبتاكو ىكرتلا فيبصو نما ربدمو
 اهطبضو اهب ماقئاب هرماو ناذه ىلا ريثك عمج ىف ةشاّرق صن ليعامسأ

 دبع نبرهاط نب دا نييحت ىلا ناك نأذع لمع أ اروي ام 0 كلذو

 نسل ةفيلخ رقتسا املف هحالصأ ديلاو دئامع بو 0 نب هللا

 روما هنم ترهظ رفعج نب دمحم دهسأو ىرلاب رارقلا ديز نبا
 لاقي ناسارخ نم ادكاق رهاط “نب ىمكت* هجوف ىرلا لها اههرك
 نم ميظع عمج ىف لاكيم نب هاشلا وخأ وهو ل لاكيم قبب نيكول

 يما ىولعلا رفعج نب 0 0-0 وه ىقتلاف ىرلا ىلأ ةلاجرلاو ليك

 جوف ىرلا لخدو هعمج ضفو رفعج نب كيك" لاكتيلمإلا نب نيك

 ءزراللا لضا داوق نم داق ' نك اهيلعا اليخ كيز نب نسل يقلاوبلا

 59 نب ةيم احتل نّكيو همرهف لاكيم نب دمح# هيلا جرخأ

 دلتق ىتخ نصحتي نأ لبق نحو دعبتاف اهب اهصتعم ىرلا ىلأ

 © ديز نب نسل باكا ىلا ىرلا تداعو

 امها خنس تلخد مت

 «ىلاوملا برظضأو ىكرتلا « غاب ريغصلا اغبو فيصو لتق اهيفو

 هم) لس 000. 0ء8وأغ. 01. 1امم 'ل-فغطلعو م. مم.  م) 1آطمم 'ا-ةفنطتعر م. مح نجأو.

 ه) 00. زال“ 01. دسمت8 م.هرم. 2 51غ ل15 صعأع 000.: 1سدتتتمأ طقطعأ همر 768 رغأب.



 خرز“

 اكس *الا اهلك ناتسربط لابجعح نم. لك هروهظ مهغلب ان دعياب

 هباحصاو .داتجج :اعنتمم ناك رايرهش نس .نراق“ مهكلم ناد .ميزفأ لبج
 نسل ذيداع “ نرعأ فكف* هرضاص مث كيز قط نسحعلل "دقني ملغ

 لبقاو مغسلا نم *سولاشو رالك* ىلي ام ناتسبط. ندم لوا
 ى اهاشيج ىقتلاف اهنع دعفد ديب مب اهيلا ةيراس نم سوأ نبأ

 نس فلاخو مهب 0 تبشنو لمآ خشب دسم قبيح اوف (رضعب

 دهجو خوه نم بوتح لوغشم وو سوأ ”نباب مثربخ لصتاو

 دفن ءاجسلا لإ يه : 9 1 كيز نب دي لاج 0

 كيبلاعصلا نم يامن بص َُك دبل 1 ا ا دشبج ثلا

 يارخلا ىبج ىثح اما 7 ديز نب نسدلل ماقذ مريغو ةّيزودلو
 نبأو ناميلس“ ف اهب نمو أي دراس وح دعم نم ضهن 1 نيعشلاو

 ةخيراس ةنيدم اج راع موقنلأ ىقشلاو مهعم نم اوجرخن سوا

 ناشيل هيف ىقتلا ىذلا هجولا فلاخ مهنيب بركل تبشنو
 اهلخدف ةيراس وجو نم رخآ هجو ىلا ديز نب نسل داوق ضعب

 مهضوجو ىلع اوراطف دعم نمو ناميلس ىلا ربخلا ىهتناو داجرب
 ال ناك ام لكو هلقتو هلايعو هلخقا ناميلس كرتو مهسفناب اوجكو

 بلغو ناجرج نود ةجرع 0 ملف ثاناو لام نم ةيراسب

 ناهيلس لابع مما وربع هريغلو ل ناك ام ىلع دير نب ني

 2) 000: 9.ا 25) 0000 تفعيلا 600 0 نفكف» 4) 0 سولاسسو نداك.

 6) 0004. ناب. ري) 1
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 امض دلال 297

 ةربإ"

 انقيأ هل قرشملاو 3 ةامع أو / نبا

 مههلعاف خعم نم ىلعو ءبلع ا 238 ىخددوع نونمأي

 لامع مث ضرالا نم اهيحاون عيمج نم مهضرأ ىلي ام نأ مليدلا

 ليبس ال مهتنواعم نم اولأس ام ناو مظعالا ناطلسلا وأ رهاط

 ةوفاخ ام اونماي ىتح“ كلذ مهتيافك نع نالفغي "لءاهعنأ مجاملعاق

 ىلع سولاشو “رالك لهأو اودقاعتو هولأس ام ىلا مليدلا مهباجاف

 نئيبلاطلا نم لجر ىلأ عدعو انبأ لسا من مدصق نم برح

 دك هنوعدب ميهاربأ نم د ديح ل لاقي .. ناتسربطب ذتموب نييقما

 ميا ىنكلو ع ار ا وذل م ل أ ل كيبل

 - ىلا هذنوعدب 0 نإ ل ا كلاس 0 تس

 ند - سوأ 2 لقصف ا مودرطف 7 نبأ لامع خرم

 4) 000. نالك. 4) 0094. سولاسو نالك. 2 0) 8م 004. ١ 4) 000. ناتسح.



 ةلبأ

 ”- لهتت* دجو 9 «ًالكو راجشاو ضايغ اهنا ريغ ضرالا. ناتوما:نم
 ىارصنلا نوراض نب رسب ديئثاكل اخا رضاط نب د * الأ لدبع نبأ

 نب ناميلس د لماعو كانه 6 ام .ةايحل رواجا لام

 ني بنحب ىرف دقو .ىخنلبلااربوا نب تمحت وما ىلع بلل

 لددع ند ناميلس نمو مدلاو نمو مهيم ماوركناو ةيعرلا مهب ىذأتف

 سوأ 3 نيد كلذ عم راو « مهيف 7 ةوس» رم جيف * هللا

 م ا 2001117 نا ا ىلأ
 3 ناكو ةخيحانلا كلت للغأ دب * اوقفت ى ماجن 0 تاأوم نم

 ناذورعم نالجر ذتموي ذيحانلا كلتب ناكو <« ث كذ 6 نيرغت

 5 مم ةيحانلا كلت طبضب اًهدق نار دا ىأرلا ةعاجشلاب

 تأ ا دس امر مي نارك نا

 نيعاطم متسر انبأ ناكو «دنم سانلا (قفارم عطقو ثركذ ىئذلا

 قحاو رباج برهف هاعتميل ارباج ادصقو امهعاطا نم اضهنتساف
 1 م ملاعب يفوح هللا ىبع نب ناميلسب

 «©) 000. كبكم نب هللا لبع. 65) منوذا وس جبقو مجريس" هه 00.

 اوقدرد» 4) ةنمراورأ هع ةطصم '”-ةخلاطتعب 111, م. مار, هل. '
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 كيل

 جا هلع ملحَو ايه دمت هيلع د اذ هب ىزعل اًيح معلص دالا

 : *لوفني وخنو

 يرمي يضلل مللوإ باعوا ةلكارفاطاب ى ب ان
 نيسحلل اًذدم ىكرتلا 'نيكتابلك هجو دق نيعتسملا ناكو

 ىبيحي لتقو مىقلا مزه نأ دعب انيسح قحلف هب ارهظتسمو
 ركسع نوري ةعطالاو ةقوسالا مهعم اسوق هقيرط ىف قحأو رمع نبا
 نا ادارلا ةعرالا لهو مليلتعت افيتنتلا "مهنه عضو ريغ ني نيكي
 نمآو نيسحل كلذ نم هعنف اهلهأ ف فيسلا عضيو ؛اهبهني
 ©اهنع فصنأ مت سانلا نما ىتح امايأ ماقاو اهب ضيبالاو دوسالا

 ليعامسا نب دهحت جو هر هويت ع ع
 «بلاط ىأ نب ىلع نب نسل نب ديز نب “نسحل نبا

 هجورخ ىف تسلا اركذ

 ام هدي ىلع ىرج ان رهاط ”رب نإ كيما نك

 دحعطقا ةفوكلا دباحمأ 006 د تحب لش نمي رج

 ةخعرطق اهيف ناكو عئاطق ناتسربطب ناطلسلا قاوص نم ينس

 0 سولاَشو ”رالك ايو مليدلا ىلي امم ناتسبط ىرغت نم برقب
 ارمو مهبطتحت قفارم اهيف ةيحانلا 7 لعال ؛ضرأ امهتآذح *
 ع ره اناو كلم اهيلع دحال سيل مهتحراس حوسمو مهيشاوم

 ه) اللعامدس ءةأ فيفخلا. فلاأوددس ؟ةونمن 30016 آطهم '!-ءفغطتتب )85  004. ط.ل.

 نيكدانلكو 1011 نيكماسلكو هك. 1طدم 1-فاطتعر م. 165. 2 ) 816 ةءوددسكاتع ؟ةدانع

 ءأا طم سوئاسو“ و) 000. اهذاكريز ةءودأاتق دحض آ1اندم '!-هلطتع, م. مهد



1 

 ناسف مهيلع لج مث ةعاس اومف سلغلا ىف كلذو مهيلا اورانف
 نب مضيهلا ريسأ وأ ناكف فيبسلا مهيث عضوو أومزهناف نيسلدل

 ةارع ثرتكاو ةفوكلا لهأ ةلاجر 3 ىجعلا روُهمَح نب ءالعلا
 0 0 بندلا و ىوقلا افعض حالس ربغب

 يي يع تيس

 لجو 000 نأ نظو اهون كف عب و نأرمع نب دلاخل

 جرغنا دق نيسشل وبا هللاو اذه ىخأ اي رخآلا هل لاقف نشول

 7 دلل( اه دباحضا نم الجر “رماذ هبلق بارفنال ةصقلا فرعي ال لزان وهو هبلق

 م دعا راددكلا دسار لكجو'ةعامجت ىلنق. داو كدر ةقباو هلا لزسضش

 ةقددلل جرخبو دسار روقي نم أوبلطف ريغت دقو هللا دبع نب ديك

 نجسلا ىف نم بلطو نورازجل برغو هيلع اوردقب م ةمصلغلاو
 ل دحأ هيلع مدقي ملف كلذ لعفي نم «<تباكلا ةيم, كلا نم

 دغامد جارخا ىلوتف اج هناف نيد ا لامع نم لجر

 ىلا سارلا لمتك زمأ مث روفاكلاو ربصلاب ىشحو هوقو هينيعو
 رسمي ةماعلا بابي هسأر ا مدغلاب هدبب ديلا بتكو دعوي

 ةييضنإل ذانتعب 1 درو طق 010 سانلا عمنجأف ىأر نم

 اوعيتجاو أورتك دق سانلا .. نأ دمك ركذو 000 ملف كانه

 نلفت“ انوا نييرعاطلا"نمعب حن ©ةبصتيا ملك تحال

 جتغلابو ىيحي لتقب أنهي وقو رغاط نب هللا ! دبع نب دمك

 3 نييبلاطلاو 0-9 نم نييمشاهلا ةذعامج هدنعو

 د الا : نووأد مش ةاض وبا هبلع لخدف دجولا

 0 ل لجر لنغب عا يكونا «بيمالا اهيا لاقف دقو كلا

 2 10000 ارسماقخ. )5  000. نيجابدلا هيمريكلا. ةلدس 10216 نيحابذلا #

 ء) آم 000. عةقأ.

 نب ةملططع



 ”' هع اعل
 4( حنح اععيجن

 هم

 جوخ مث لائاو اوال نم دومت# نبأ عم 0 ام ىبتكي ىوحو

 رثكو 2 ىلأ ا وو لفهأ 0 7

 نأ 1 ا ل دعيبح

 ءآراب لونف قيعامبإ نب نيسدل وش معاج نم ةدكنلاو

 ا ىحح رطل ا 1 ا نا

 هلناقف نييلغلا جو باطخت نب ناكرلا دبع هيقلف ةفوللا رسج

 دافاوو ىلانت ةخيحان ىلا راصض سلفلا دءجو مرزسهسنأو [ديدش 0

 اتيتحلو فيلل زبج يب ىبح لخدو اهبركسعف ليعامسأ ىب نيس

 سانلا نم ةعامج ديلا تعمتجاو هما فثكو ةيديرلا هيلا
 7: 0 3 2 3 خصاخ دادغب 00 ةماعلا «الونو 3

 0 مهب كبلصتأو 1 حباحكأ 178 00 1 1

 فويسلا عبطبو دّدعلا دعي ةفولكاب ىبيك + ماقأو لاومالاو دادمالاو

 مرحب مهل ملع ذل 0 ةيديرلا نم ا عمتججاف حالسلا عمجو

 مأوع دبيلع تو نسل ةلجاعم رمع نب ىيحي ىلع اوراشأو

 قدنخأ ءأرو نم "”ةخفوكلا رهظ نم حبلا فحرف كلذ لقمع هباحكطأ

 ىكسأ ىنب نم ساناو لجع ىنب ناسف ىف نجعلا. مّضْيَهلا دعمو

 رييدت الو ةعاجش الو ملع ىوذب اوسبل ةفوكلا لضا نم ةلاجرو

 نودحعتتسم نوكاي منسم نيسلل باحضاو دباحكاو نيسفل اوحبصف

 ه) 000. ةفوكلاب.



 كل

 هءجورخ 35 ببسلا ركذ

 ةقيض دتلان رمع نب ىيحج نيسفل ابا نأ كلذ ىف ببسلا ناك
 وال وخو 0 نب رمع ىفقلف اعرذ حب قاض نيد همملو ةديدش

 هل ظلغاف ٍةلص ىف هملكو ناسارخ نم همدقم دنع نييبلاطلا رمأ

 اسوبحت لدي ملف سبح دهسلجت ى ىيحب *دفذقف لوقلا ىفرمع
 اقيصو ىقلف ىلر نمرس ىلآ راص من قلطات لها مب لكك نإ

 ىَرَجي ءىش ىال لاقو درلا ف فيصو هل ظلغات هل ىرجج قزو ف

 ةليللا ىف هانا هذا ئلاطلا قوصلا ركذف «دنع فرصناف كلثم ىلع
 هيلع مرع امت اي دملعي ذو هدنع 3 اهتحيبص ى جرخ 5
 نأ لو لكاي نأ ىأذ عتاج هنا هيف نيبتو ماعطلا هيلع ضرع هاو
 ىدنع نم يرخو هدكتف ىلع مزع دق هنأ تنيبتق لاق انلكأ انشع

 ةفوللا لحأو بارعالا نم ريتك اعمج عمجو ةفوللا ىلا دهجو لعجن
 ربثكل بحاص بتكف ٍدَّعلاب فرعت ةيرق ىلا راصف ةجولغلا قأو

 نواعم ىلع هلماع ىلا راط نب دالا دبع نب دّمحت بتكف هربخ
 وهو ةفوللا لماع ىلو ىسخرسلا دومكحت نب هللا دبع وضو داوسلا

 عامتجالاب اهرماي ناميلس نب رفعج نب ىسوم نب نسحلل نب بويا
 ىلا ناسرفلا نم رفن ةعسن ىف رمع نب ىيكح ىضف هتيراك# ىلع

 نوعبس وو هيف ام ذخاف اهلام تيب ىلأ راصو اهلخدف ةفوللا
 0 نوكسلا مقفو ةفوللاب هرمأ رهظأو رانيد افلاو مثرد_ فلا

 ةيركاشلا نم 'دابع ىف دومح نب هللا دبع ديقلف /ناطلسلا لامع

 حباحكأ عم دومكت نبأ مرهناف دنختا ةبرض دهجو ىف ىبك هبرضف

 «) 000. مددقف. 5) 000. دامع,

 ت4 ,
 لم وا
 ىحقك

 ني ىلا



 كيل

 السيفت 0 15 ل لعفو ا اههحاباو* لاومالا توبي كي 3

 ىلا ريصت امنا قافآلا نم ناطلسلا ىلع درت ىتّلا لاومالا تناكق
 ناكو دحستنتكاف لاومالا توبب يقاب ىلا ديع ناق شماتوأ اماق كلو اه

 اغيو افيبصو ناكو وتيفاوأ ركيح َّق سانعلا - لعج | نيعتسملا

 - 0 0 الامي 5 اب 0 0 لدعج كلذ نم

 عم 00 ىوخو هيلا أوفحز 0 1 0 لأ

 اوماقأو ةرجج ملف نيعتسمل اب راكتسأو دنكه ملف برهلا داراف نينتسملا

 هو 0 كتببسلا /. اك املف 0 سيينا ى 6 كلذ ىلع

 عاتمو ةليلج ءلاوما اهنم 0 رو 508 0 ه عاجش

 هللا دبع ملادع ابأ اا شمانوأ لتق اهلف ةينآو | شرشو

 0 نا نع نادر د 0 دادي نب يح 0

 3 دجناكم ا 0 1 كلا 2 ملادع 0 برهف 1 0

 3 ىقأرجرملا لضفلا نبأ

 ؟"ه. ةذنس تلخدو

 0 نب ىيحج نب رمع نب ىبح رهظ اهيفو
 سل ىقاب* ىنكملا بلاط ىأ ن د ىلع نب نيسسلل نب ىلع

 « اهيف لتقو ةقوللاب

 6) 000. هانا اهم>اباو. 65) مل. 6) 000. الاومأ. ©42 0 نسح.
 م) 0. نويسكلاب.



 كه

 نم ىابان ايو نيّذه لتقم مهيلع مظعف مالسالا ندم رئاسو
 روغتلا ى اوانغو اههتياكن ميظع امهساب ديدش نيملسملا باينا

 ام كلذ ىلا فاضناو رودصلا ىف مظعو كلذ سانلا ىلع * قش

 نيملسملا روما ىلع مهئاليتساو لكوتملا مهلتق ىف كارذالا نم مهقحأ

 عوجر ريغ نم ' مهفالختساو ءافلخلا نم هلنق اودارآأ نم مهلتقو

 حارصلاب دادغبب ةماعلا تعينجاف نياسملل رظن هو ةنايد ىلأ مهنم

 بلظن اهنا رهظت ةيركاشلاو ةانبالا اهيلا تمضناو ريفنلاب ءادنلاو

 نم كيلاعصلاو ناسارخ غوفر اوجرخاو نوجسلا أوكتفف قازر#أ

 رخآلا اوبرضو نيرسمل دحا اوعطقو مثريغو مكمل او لابخل لها

 0 ْك ددلا 0 تعطقو ٍناييدلا با رانلاب

 0 لإ قفوهنلل | قت ره او وقف 8 نم ةريتك الاوما

 0 0 ىحاون نم 2 لك نم سانلا ليبغأو مورلا

 نم ال 0 50 0 قار رس اعلا تبتوو

 مهتمزهف مهب ةماعلا تبثوف شيماتوأو تكيف خفأرز بكراذ حيف

 ام أوم ف يدياذملا فيصو رهاذ “ خذ*وبطم ردق فيسصو ىلإ ما

 رانلاب سانلا لزانم راكتلا تيبناوح نم ع دولا 1 نم بش

 ةعامج رود تبهنو 0 ةماعلا نم لشتقو دلك دلك كلذ قرتحاو

 « ءاجش دبناكو شماتوأ لنق ةخنسلا هذه ف 15 مهنه

 ه4) 000. فتن. 2 5) ة5زء ةساعو زص 000. ةنتماخنس ةنغ, 0ءزمس06 ذه هدفالخكتساو

 ستامادأو ةذأ 1مات5.  ه) ةكطدم 'ا- فاطر مم مء ركحكب ىمرق»



 كلت

 رانيد فالآ ةشع هللأ دبع ىأ نم عبتبا ام ناكف ةدحاولا ةنسلا

 «ةتالت ميهاربا نمو ةدحاولا ةنسلا ىف كلذو ولول تابح زشعو

 نلخت ىب * نسا مسأي ىرتشأ ناكو ولول تابح ثالتو رانيد فالآ

 ا اكول ال دع اهيافا ليعستو اهم كودي يعتسملا
 نب نجا مهعنف .امهلتق ةيركاشلاو كاغوغلا بغش نيح اودارأ دق

 نكا لع ىلآوملا بضغخ اهيفو © بنذ امهل نيل لاقو بيصخلا

 ربيظو شطي أ ىلأ ىقنو هدجلو. لامو ةئام ىفصتساف بيصخلا نبأ

 صاخو هنتادخو همرحو هعاركو هاد ىلع مداخلا "كغاش نيعتسملا

 © سانلا عيمج ىلع شماتوأ *مدقو هما

 8 ني بغي اهبفو

 ةفتاصلا !ذغ ناك رانيد .نب رفعج نأ مهبغش ى ببسلا نك

 مورلأ نم ةيحان ا ريبحمأ َك عطقالا هللا * دبع نب رمع :نذانتساف

00 0000 

 000 يل بخ ىو لما ب ةغامجس ف مييلا ره

 ىأر نم رسو مالسلا ةنيدم لعاب اهبخ لصتا املف نيملسملا

 «©) 000. دتلتب. ة) 0. نيسحلا 51. ه) 000. ط. 1. كيعاش. 2 0.

 همدقو. 62 516 000., 0000. 15مم :ا-خغطكع هغ آه اآكطدلل.: 01. هدطوو دئطتلم

 ستمانق ©0101 كببع.



 نا“

 اودشو روصنم اي زتعم اوحاصو حالسلا اورهش دق ةقوسلاو ءاغوغلا

 مهيلع اولج مث ضعب ىلا ميضعب مضناو “اوعصعصتف نيفصلا ىلع
 عقوف نورتكي ةاغوغلاو ةيزتعملا تلبقاو مهنيب برك تبشنو
 رضح نم دعياب دقو نيعتسملا بخو اوز مجاحت مث ىلتق مهنيب

 ةبهتنملاو ةاغوغلا لخدو نوراهلا ىلا بتارملا باكا نم رادلا
 فويسلاو عوردلاو حالسلا اهيف ىتّلا ةنارخلا اوبهتناذ ةماعلا راد

 اغب اهيف كارنالا نم ةعامج مهءاج مث نارريخلا سارتلاو ةيرغتلا
 ةاغوغلاو ةماعلا رخو ةدع مهنم اولتقو ةنارخلا نم ماولجات ريغبصلا

 أاوبهتنا الا ةماعلا باب ديري كارنالا نم دحا مهب رج ا ناكو

 فطانلا باحكأ بهننأ نم ةماع ناكو مهنم ةعامج أولتقو دحالس

 ىف اطعلا عضو مث «قاوسالا ةاغوغو تامامخل باحصاو عاقفلاو

 نب نمت ىلأ ةعيبلا باتكب ثعبو هيف عيوب ىذلا مويلا كلذ

 عضوو نيش ةاوقلإو نييمشاهلا ىلا ثعبف رهاط نب هللا دبع

 ناسارخ هللا دبع نب رهاط - ةنسلا هذه ىف دكروو © قازراا

 نب رغاط نب , ليحا 7 دبع ىأ هنبال نيعتسملا ىقعف بجر ىف

 5 هللا حبع نب ةديحيلل دقعو «ناسارخ ىلع رهاط نب هللا دبع

 اولا 0 ةطرشلاو سيرسل ديلا لعجو قار علا لع دمع رهاط

 ىلع هنبال نيعتسملا دقعف ريبللا اغب تام اهيفو ©هب هدفاو دسأب

 رتعملا نوم نينسملا عاتبأ اهيفو © ىسوم ههمأو اهلك ديبأ لامعأ

 ةلآلاو شرفلاو روصقلاو لزانملاو رودلا نم امهل ام عيمج ديوملاو
 لودعلاو ةاضفلا امهيلع دهشاو راقعلاو عايبضلا نم كلذ ريغو

 فلا نيرشع ةميقرتعملا هللا دبع ىال اك نو نيمشاهلا 3

 ىف كلذو رانيد ف فالآ ةسمخ هتمبق ام درا 20

 ه) 0. اوعضعضنف. ة) 000, ميهاربأاو.



 كلر

 لاقف هايأ هلتق ببسو هب هلعف فصوو رقاف هلتق نع دوسالا لئسف

 ا وو 2 قالو ديالو ير

 عيوب اهيفو © أره 4 7 اهي هرمنا بوقعي انكرتخت

 « مدصتعملا نب 0 نب نحأ

 لكوتملا دلو نع هب 0 نيعتسملا ةعيب ف ببسلا ركذ

 و 1 ىلعدا را عت الا ظآ- نق شمأو

 ىلوتي نم مهلاتغي نأ مهفوخو زكوتملا مهلتقل لكوتملا دلو نم دحأ
 ىلع ىلاوملا نمرضح نمو بيصخم نب دجا عمجاذ مهنم ةفالخلا

 انك 0 فلو وع ةفالخلا د ع ال اولقو مصتعملا نب دمحت نب دجأ

 بقل رةلاعلا انيق 2 بو 00-2 ذم دةع ىناهت دلو هةوعيابف مدحتعملا

 55 كا ةوزوتساو ل ند دِحأ تتكتنماف هللاب 0

 نيفص يذلا ةعض 3 0 أ ىز 0 ةماعلا راد ىلا راص

 5 9 م عا د دأ باحصأ نم 5 مكذ ناسرغلا نم اقم

 ه) ةهععمسلسم 1طصم 'ل-ةغطتع , م. نإ 28 ةمدمد هقئاتق كقهأر عأ هلع وهموانع 286غ

 1سمومسك, م. 108, 5) 7 000. اماو.



 ةألآ

 نوبأ هبيبط رطقف دسأر 3 ذاع دجو لب لبقو تاف ةيولت هدصغفف

 سانلا لزي دلو «تاف ؛لجوع دسأر مروض اًنهد هتذا ىف ءروفيظ

 رهشا ةتس دتايح ةدم اهنا نولوقي ثام نأ ىلاو ةفالثل لو نم

 0 ىلع كلذ اقفل حببأ لناق ىرسك ند هيورسيش 57

 نم ءاهقفلا ديبا لتق ىف ىتفتسا رصتنملا ناكو «ةصاخلو ةماعلا

 هد دي ياك ا ارؤمأ حو هديِهَسي نأ ربغ

 0 0 35 ايلف هلتقب

 اذه ا ---ئ هعدج 4 دنيع كله ال وهو هبتناف رانلا

 نأ ىلا رسكنم لاز امو ولسي الف سفنلا ثيدح وهو راعشتسا

 5 لاح نع دتلأسف دما محلا 1 دهتلع تددتنشأ او قون

 يع نيبعأ " هيلا 0 0507 5500 ل نس

 لوأ وهف نبق رهظي نا هما تبلطو ابيهم ناكو ةعضبلا ديج

 فيرط نمو «رفعج وبأ هتينكو هربق فع سابعلا دلو نم ةفيلخ
 نبا عا 3 اوك كلك قى ل ديلع قفنا ام

 بيصأ ديوملا ميقاربا عايض ناويد ىلع هتفيلخو رابخل *نب

 رصتنم لا ىلع لخدأف دوسالا ىلع فيسولا رقاف افيصوو هل ناك دوسأ

 ّئمشاهلا دحاولا دبع نب رفعج ذئموي وضو ةاضقلا ىضاق رضْشلاَو

 ه) 1مم 'ل-ةغطت», م. بلع ىروفيسادلا نبأ. 01. 5هزدأأ , 161:10 170١-7/هرك

 م. كور 117 نقامد16104 , هك". كم ةاع, ع0 83) انسه عءزادق ؟عائط٠و 1118 نما

 نيلجوعف ىبا , 8زانأك 1.1., 2213 5. 281 *. 2 ه) 000. درذ»



 ةأأو

 نكييمل ذل تفلسب لكوتملاب ]ناب 4 نأ كيو هدلقت هل لحب ال هذا ملع

 اللا ل دس بيشو بسم

 لاق .©«بنالكا جرخو بتكف هللا دبع ااباي .بتكا كيوم ا لاق مق

 مهتتارم لع سانلاو هسلع# ىوهو هيلع انلخدف اني امد مق ديول

 تربح امكباتك اذه لاق مت سولجلاب انرمأو انيلعغ كق:انيلسف

 سلق بخ نا لكسب قناتك اذه نينموملا ريما اي معن ثلقو

 لاقف فوقو كارنالاو انيلع لبقاف كلذ لثم لاقف ملكت زتعملل

 ةفالخأل ريصأو ىدلو ربكيو شيعأ نأ ىف اعمط اكتعلخ ىناي نا

 عمط كلذ ىف ىل نكي ل اذاو طق كلذ ف ثعبط ام هلثاو ديلا

 نلو ىمع ونب اهيلي نامازم هنا سا اهارمع د ىلي نال هللاوف

 اكعاخ ىف لع اذ دعو مكانوه نع لاما رئاس ىلا اواو هلام

 اعناص ىنيرت اذ ةديدحت مهضعب ايكضرتعي الكفو نأ ثفخن

 ام ىلإ مهتباجحأ ع وظل ليام اهي كاماالالا دعا

 ةرصنا مث ديلا امهيضف هدي البقف هيلع اًبكذ نع لهسا اولأس

 كلذ ىف هللاب رصتنملا نع ّىشنأ اهو امهعلخ ةخخسنب بنتكو

 « دللب رصتنملا قوت ةنسلا هذه ىو >ىانآلا ىف لاجلا ىلا بْنُ

 دنم ةلادالا ةعرسو رصتنملا ةافو ركذ

 لاقو ةكذلا متباصأ موق لاقف دنافو ىف نيينلا فلتخا دق

 مهجيبم عضبج د 1 لاقو همن دعم ق مرو حباصأ نورك

ّلتعا مت موهسملا هعضبم ربع ملف شهد هدصف ل *هبيبط ناو
 وه 

 ه) 8ءء. 1طصم ”ل-فغطكتر 00 تسلا شل ل.كوتملل. 3) ةسنفسأ م. 6 560. عاتللل

 ةمموالدأ عشينخب نب ليربج.



 ةذ

 لبق نيمالغلا نيَذه علخ ىف لعن نا ىأرلاو ةيقاب انم ىقبي
 اولاقو هللاب رصتنملا ىلع اولو كلذ ىف كارنالا دجن انب ارفظي نأ

 زتعملاو ديوملل امركم ناكو باشولا دبع كنبال عيابنو نيذه علخت
 نم اًموي نيعبرا دعب كلذو رادلا اهضحا ىتح هب اولادي ملف

 اي ديوملل زتعملا لاق رادلا نم ةدحاو راد ى الصح املف هتيالو
 كلذ انب لعفي دنظاأ ال لاقف علخلل قش اي لاق انرضحأ مل ىخأ
 عمسلا ديوملا لاقف علخلاب لسرلا مهتءاج ذا كلذ ىف م انيبف
 اوعجرف مكنأشف ىلتق مثدرا ناف لعفال ثنك ام زتعملا لاقو ةعاطلأو
 فنعي رتغملا اوذخاو ةديدش ةظلغب اوداع مث هوربخاف ديلا

 ةلاطتساو ةأرجح ديوملا مهل لاقف هيلع اوقلغاو تيب ىلا ةولخداو
 اذه مكيلاوم ىلع نوبتن انتامد ىلع متيرض دق بالك اي اذه ام

 هباوج نع اوعاكف ههَلكأ ىتح نوعدو هللا مكحبق “اوبدعأ بوثولأ

 ةعاس اوماقا مهنال هورماتسا مهنأ نظيف تببحا نا دقلا اولاق مث
 اي تلقف ىكبي هثدجوف ديوملا لاق «ديلا ماقف هل اونذأ مث
 كليو َعلخا عنتم مث اولان ام كيبأ نم اولان دق مثارت لهاج

 ثملق هعلخا هنم * قتوو قافاآلا قراط دق رمأ دللا ناحبس لاقف
 ىف ناك نتل هللاوف شعو دعلخاف كلتقيسو كابا لتق دق اذه

 باج دق تملقو تجر لعفا لاق ىيلتل ىلت نأ هللا ملع فباس

 ساطرقو ةاود هعمو بذاك مهعم لخدو !ريخ ىنورجن اوداعو أوضف

 دكطخ بنكا لاقف رتعملا هللا دبع ىأ ىلع لبقا رت سلجن

 ٌّلمف تش ام قلما كساطرق تاه بداكلل ديوهلا لاقف ًاكلتف

 دق هناو رمالا اذه نع دفعض هيف هملعي رصتنملا ىلأ اباتك هبلع

 ه) اوبرعأ» 5) 0 (ؤلوو ه) 000. 2. 1. كييع.



 ةؤرح

 كلذ يف ببسلا ركذ

 لاقف اًيزاغ هجارخاب رصتنم ا ىلع راشاف ضغابتو ءانحعش فيصو
 مهيفو مهل نذاو رادلا رضح نلل نّذيا هباجح شضعبل رصتنملا
 ليقأ 5 مورشأ خبغاط نع اناتأ فيبعو أ لاقو ديلع لبقاف فيصو

 اهأو تصخش اماف دنع كس نأ نكم ال رمأ أذهو روغتلا ديرب

 دجال لاقت نينموملا ريما اي نمحشإ لب. فيس لاقف تصخش

 لاق خل هه نوكي م علبأ 0 ديلا جان ام رظنا ا نبأ

 كبناك رم فيبصو اي ةعاسلا مق معن ىنعم ام لاق نينموملا ريماي معت

 دجا ماقف دتلع ميرن ىتح هيلا جات ام عيمج ىلع هفقاوي نا
 لا بتكو «ملفأ اذ يخ ىتح صنم دعم د

 فينلل ةيطلم رغت ىلا راش هنأ دملعيو افيصو هءارغأ ديف دفعي

 بانك أ ًأرقيل هليع ىحاون 8 لامع كثتانكي نأ 0 0 نم

 مهقحليو م 0 ضو داهجل ىلع مهنحتو - نه ىف اع نينموم ا ربمأ

 فيصو 5 باتك رصتنم أ نع 2 مل « دودحم أ كتتقولا ى هب

 أ ء وزغل أ تاقوأ ىف وزغب ن ٠ +فس عبرأ رغتلا دلبي ماقملاب تر ىمأي

 51 عملا علخ ةنسلا هذه ىو نيتموملا ربهأ ىَأر دبنأب

 «كلذ ارهظأو امهسفنأ

 اميعلخ ببس ركذ
 اغبل بيصخل نب دجا لاق هال رصتنملل ةفالخأ 0

 الف زتعملا رم الا ليف نينموملا ريما توهم ناو *نالذشلا نمأن ال انا
 2( 710 دع 1ك !ل-فنطتم , م. بن هك كوس. م. 198 ناتدحلا. 5) 004. رمال.



 ةذؤا/

 *نيأ ىديس اي لاقف مدخل ضعب هيلع 2 ذأ رومالا 6 هللا

 التف دق جتفلاو لكوتملا نأ هربخاف داع مث رظنو يرض 4 يور

 د ام رسكب رماذ ةقلغم اضيأ هباوبأ أذذف طشلا وح ذخاف

 اقيوز دجوو طشلا ىلا يرخ ىتج باوبأ ةتالت تسكف طشلا

 رتعملا لونم ىلا راصف ل مالغو دماح نب رفعج دعمو ديف دعقف

 0 نوعجأر أر ديلا انأو هلل انأ لاقف دهفداصي ملف دنع لأسف

 ءانبالا نم دع عيا هللا ديبع 1 قيضناو ديلع فمات دييبرقت

 3 اولاقف ضعب صقنو مهضعب دأزو 0 ةمشع اوناك مهرضعب لاقف

 ىلع ْلَم انل ٌنذاو كرماب رماو مويلا اذهل انعنطصت تنك امنا

 لاقو ىف خريغو كارتالا نم دعم نمو رصتنملا لتقنف ةليم موقلا

 تناكو «:تعملا ىنعي مهيديأ 0 لجرلاو ةخلبح اذه ىف سيل

 نسح اقيحن رهسا .ناكو رهشا ةرشعو ةنس ةرشع عبرا هتفالخ

 رسبمأ نع ريح اباتك سانلا ىلع أرق ىذلا وضو بيبمخأ نبأ

 لكوتملا ارفعج هابا لتق نافاخ نب مدفلا نأ رصتنملا نينموملا

 9 ةخفمب _ لو

 5 000. تينا, 65) 000. معد. ه) مدغلا» 4) 400101 ىلا.
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 ةذأأ

 كرذأ الا لاطرا ةعبسلا زواج اذا ىرما نينموملا ريمأ نأ اغب لاقف

 3 ل مهمايق مدفلا هركف ةرشعلا زواج دقو سلجملا ُّك اذحأ

 هأ اوجرخأف تواكب دقو 1 اطل يوب ديه مرح نأ اغب

 ةلتق ىلع اوقفوو نيذلا 71 لفت هكلمو ةطشتلا باث الا اهلك

 د لاقف ثعتع مهيلا ر أذ 0 الس 0 ليعش له

 حني - دكامدن ىلع م هذف طا ا 0 ركل

 ةخيردض دبردصت وللا 0 ل د 0 جمالك - اخ

 لاقو موقلا ةوجوو خهجو 3 دا ماقف وي دنذأو دفنك ىلع

 ا ا - هدو

 اكو ةيرض دتباصأ ام دعب ثعتع برهو امهموح تطلتخا 9

 دنرجح ىف ىبك نب هلثأ ديبع ناكو «اورياطتو ةراتسلا ءآرو مداخل

 نأ ركذو عومشلاب رومالا ذفني وهو موقلا رمأ نم ةىشب ملعي ال
 ىلا تلصوف موقلا هيلع مع ام ةعقر تقلا كارثالا ءاسن ضعب
 جون نبا اضيا ربخل فعو اهيف حدغلا رواشو ىيحج نب هالأ ديبع
 ام كلذ مهموب لكونتيلا نامتك ىلع مهيأر قفتأو متفلا بناك

 رمأ مهيلع ناعو دموي 0 نأ 7-0 ورام ا وج أ 3

 4) ؟هءداعو آش 00. 3) 1[مدكصستر م, 105 ءابص نوسلغي ةمم عالة. ه0 000.

 (ىفلح) ىقلح اد تكس ال.



 ةنذ

 اودهشا هتامدنل لكوتملا لاق مث هافق ىلع هدي رماذ هعفصأ لاق مث

 اي رصتنملا لاقف «رصتنملا ىنعي لجعتسملا تعلخ دق ىأ اعيمج
 ى هلعفت امم ىلع لهسأ ناك ىقنع برضب ترمأ ول نينموملأ ريمأ

 لكاي لعجن ليللا فوج ىف كلذو رضحأف ءاشعلاب رمأو هوقسأ لاقف

 مث همتشي وهو رصتنملا ىقسيو مقلي ناركس وهو جتفلاو وه
 اي لاق ىىم ضمأ لاقو بجاخل ةفارز نيب ذخأو رصتنملا بخ

 ذخأ دق نينموملا ريمآ ىأ لاقف مقي ل نينموملا ريما نأ ىديس

 لعجت نأ ثببحا دقو ةامدنلاو اغب بك ع بارشلا دنم

 1 كفا نم دنبأ جوزأ نأ ىلأس .شماتوا. ناف ىلا كدلو رما

 رضتنملا َتعَب اف “ىنغملا نانب لاقف «دعم هب فصناو هديبرصتنم ا

 دهشال تف رصتنملا عم 7 0 ةكهيفلا 0 افنح

 مم 2 ل اب رببخ لاق خكضلا هذه 0 ل

 نينموملا ريما انديَس ئف كرجأ هللا مّطعأ لاق كليو لوقت
 0 كتيبلاأ بابي رماو رمتنملا سلجن هباجاف هاعد هللا 3ع

 ثعبو اهلك باوبالا تقلغأو قلغأت سلجملاو لكوتملا هيف لتقف

 ركذف 6 خلاسر نع ديوملاو كلا راضحاب ترم تايبووا ىلا

 ذكموي 0 5 رتسلا دنع 2 تاما 0 ريغسصلا

 ءامدنلا رماو ريغصلا اغب لخدف هنبا ىسوم هتفيلخو ؛طاسيمهسب

 مهفارصنا تقو اذه سيل متدفلا لاقف مثرجح ىلا اوفرضني ناب

 م) 004. ىنعملا. 5) 008. طاشيًمشد.



 هه

 لاقو هللا ديبع لاق اميف عمطو لكوتملا رسف امهنع كل نمض
 *حبناك ىلع اضبقو هتوسنلف ذخاب ارم ب اصناف امهيلا هعفدا

 اهب تجار انيد فلا نبعب درأو ةئام دكلذ امهموي نم اجرخاتساف

 ضبقف «/ ع هشرشو رفاصتوب لعايضصإ ةهبق _ كلذو هنبأ
 ترصع وأ قنخ + مق بذعو عراقملاب | ًاراره برضو كلذ عبيمج

 موق هببسب نسكلو الكوم هدالوأ كبلوط)و انيم حبصأف هاصخ

 2 أوردوسعو وسبح داوسلا ةيحانبو ذكجو - نم رسب دو دآدغبب

 8 بتكي ءىت اهيف رجع فو 1*7 ةنس تلخد مت

 «دللا ىلع لكوتملا لتقم ناك اهيفو 50 ةنس تلخدو

 هلتق ف ببشلا ركذ

 ناهبصاب فيصو حايض شضبقب رمأ لكوتملا نأ كلذ ببس ناك
 000 كلذب بنالا بنكف ناقاخ نب متغلت اهعاطقاو لبخل

 ىلإ ل طاح نب مجفتلا ”قفاو لكوتملا  ناكو افيصو

 فيصوب اضنا كتفيو دنع غلبت تناك ءايشال رصتنملا هنباب

 لكوتملا تنع رثكف مهتي ناك نمت كارنالا داوق نم اهريغو اغبو
 رصتنملا كتيبم» ل لوقي ناكف رصتنملا هنبأ لع *دعوملا لبق

 قوف ديقسي د يا ناك رف رطتنملا كقمحك سانلا كا

 لاق لكوتملا ةراتس ىق ناك نم تدحنف « دعفرصب رهأ رهو هنقاط

 نمو هللا نم ترب لاقف لمت وهو متغلا ىلا ٌلكوتملا تفتلا

 ديطلف متغلا ماقفرصتنم لا ىنعي دهمطلت ف نأ هالأ لوسي نم ىتبارف

 ©) 000. ةباتك: ة5) فعماو. 6) 000. 1[ةقمع كعولا»



 ةوز“

 نم ك0 1 فلا فلا نيعيا د دجو 0 دنأ 3 لكونما

 د لآقو كل دبع نب ىسومو دلخ# نب ا يا لاومالا
 نيرخأ اسوق .ىهس هد مرد فلا فلا نوعبرأ نبذه ةهج نم

 2 مبصأ املف لع دغأ هل لاقو اميظع الام نمضو باتا نم
 كلذ ى ديزو ىبحج نب هللا دنيبع لكوتملا رظانو هما ىف كش

 ناف كلامعو كباتكو ةكلمملا نايعا ءالواه نينموملا ريمأي لاقف

 ىلا اجت !دغ املف كلذ ربدأ نو كلامعاب موقي نذ مهب تعقوأ
 دباحأو نسل ثنا ذخ ىنالف اي لاقو دباحضا كتر ى قا قكوفللا

 3 مداقتو للا نييك بح هباحكأو ىسوم تنأ ذخ ىنالف ايو

 رظنن ىتح لضفلا ابأي فرصنا ه لاقف دللا تيبع اج م كلذ

 قتل جلصا لق وه ام لاقف الص هيف كل رماب كيلع ريشا اأو

 تنك كنا اهيف ركذت ننموملا ريما ىلا ةعقر بتكتو اههنيبو

 حلصأ اناو *ةيف رظنلا ةدواعم ىلا جاتج اب تسمدكت كناو ابراسث

 كلملا كيع نب ىدسومو د نب 1 ىبيك نب هللا ديبع

 هناف اًلاو رانيد فلا ىغلاب هباحصاو اجت ىف اطخ الذبا امهل لاقو

 ىلع هللا ديبع لخدو كلذ هك ابتكف امككلهيو هيلا ايكيلشهت

 اذهو ةحرابلا لاق انيع حاج 3 56 نينمؤوللا ربمأب لاقو لكوتملا

 امهيطوطخ ند هل خب امي زكد نالبقتنيب نسحلو (.ىدييوص معشر دذخو 51

 ا

 ه) 004. اهيف. ة) 000. ط. 1١ نيسكلا. 0 31هله هققتامع فلكم نب ىسومو.



 ةدز'

 © بنكي ام امهيف رجح رثو 100“ ةنسو 17 ةنس تلخدو

 فض اهب ماقملأ ىلع مزع ناكو تيم لكونم ا لخد اهيفو

 نيواود لقنو اهيف ءانبلاب رماف اهيبا دقوش نم انهيظو اهلئاضف نم دل
 ةاملو ىن داب اهب ءاوهلا نأ كلذو دلبلا ابوتسا مث اهيلا كلما

 1 يه يح شت ل 5 00 ميرلاو ليقنت

 ا قازراو مهقازرا نوبلطي 0 تكرختو ةريملاو ةلباسلا
 ةاماياو نيرهش فشمدب هدماقم ناكو ىأر نم رس ىلا لكوتملا عجرف

 اللثه ةخنس كتلخد من

 دجو اهيف هباحطاو هداوق عطقأو ةيرفعلل ءانبب لكوتملا رمأ اهيفو
 دباحكاو وه اهيمسي ناكو رانيد فلا ىفلا اهيلع قفناو “اهتانب ىف

 «بداللا ةملس نب حاج كاله ناك اهيفو © ةيلكوتملا

 دهكالم ببس ركذ
 لاججلا ناكف لاخلا ىلع عيتتلاو عيقوتلا ناويد ديلا اج ناك

 لكوتملا ناكو هديري ةئىش نم هنوعنه الو هجتاوح نوشضقيو هنوقتي
 لكونملا ريزو نافاخ نب ىبح نب دللا تيشع ناكو خمدان ايو

 كبع نب .ىسوساو دلخت نب نسأل ناكو ديلا ةضوفم روهالأو

00101011 

 ىلا ةعقر ةملس نب حاجي بتكو جارخل ناويد ىلع ىسومو عابضلا

 ه) 000. اهبابحز هك 1ط٠صم 'ل-فاطكعر م. نأ.



 ةدأ

 نوم هباحصأ نم ةعامج كانه ىلأ ىهقلا دجوف ةكنصب فرعي
 ىف اوعسناف دباككأ ىلع اهيف ناك ام قرف ةخجبلا نم بكارم لا

 دصق ةخكابلا سير اباب ىلع 00 ىأر املف ةفولعلا ىو هلا

 مهلبأ تناكو ؛نيدش الانق .اولتتقاو اوقتلاف مهل عمجو مهتيراحل

 دللا ىبع نب دمحت كلذ ىأر املف هى ّلك نم عرفلا رثكتا ةرعز

 ذ ى اهلعجت اهلك هكسعم ىف ىلا ليلو لبالا س ارجا عيج ىهقلا
 مهبعر كا مهلبأ تريفنتف ءحلبلا لع لج نم ليلي ىادعا

 نوعا مهعسنأو قزم لك مسهنش هيدرالاو لابخل ىلع مهتلمخ

 ىلتقلا ءاصحا ىلع ردقي ملف ليللا مهيشغ ىننح ' سأو النق دحباككاب

 ةلاجرلا نم اعمج اوعيمج كف مثدجو نيمعلا ا اهلف مهترفلأ

 لبللا ىف يقل مافاوف ىمقلا بلط هيف اونما عضوم ىلآ اوراص مث

 ىلع نامالا بلط مت هعاتمو جان ذخأو مهكلم ب ا

 ىهفلا هاطعاو هيلع ىلا | نينسالل 2 و د رسب

 فرصنأو ىشغب هنبا متكلم ىلع فلختساو هيلع ام 0 0

 تناكف 10 ةخنس رخآ ىف هيلا لصوف ةلكوتملب لاراب لش مقل
 ءادوس ةمامعو جابيد ةعارد اباب ىلع يزقلا اسكو ةنس نود هنابيغ

 فقوو هباككأ نع زبهتيل جابيد لالجو اجدم الحر هلهج اسكو

 سوؤور ىو بارخلاب لبالا ىلع ةجبلا نم موق عم ةماعلا بان
 اوضبقي نأ لكونملا رماف ْئمقلا مهلتق نيخلا موقلأ سوور مهبارح

 ادعس ذكمو ردحم نيب ام (ةقيرطو دحرلا لكرشلا 5 مث نيمقلاببلا

 جوخ ىهقللا هللا دبع نب ادناه تعم لوف ئخانتالا مداخل

 ©هنيد ىلع ميقم وهو اباب.ىلعب ّىمقلا



 وو

 دهحت لكوتملا وش مهيرارذو مهسفنا ىلع رصم ضر نم ديعصلا
 ديلا مدقتو روللا كلت “نواعم هالوو مهتيراحت ّىِهَقلا هللا دبع نبا
 لماعلا ىبضلا قاكسا نب ةسبنع ىلا بتكو ةّجبلا ةيراك ق
 دنخل عيمج نم هيلا جات ام عيمج هتاطعاب رصم برح ىلع

 رم هيلا جرخو كلذ ىف دنّلع كب حأزاف رصصمب ذي ركاشلاو

 نداعملا ف لعي ناك ْنُم عيمج ديلا ٌمضناو هيلع دحرتقأ ام عيمج
 فلا نيرشع نم اروح دعم نم ةدع | تناكو ةعوطملا ا موقو

 ةعبس رحبلا ىف لمخ .مزلقلا ىلا هجوو لجارو سراف 'نيب ناسنا

 رماو ريعشلاو فيوسلاو رمتلاو تيرلاو فيقدلاب ةيقويم بكارم

 لخاوس ىف وفاوي ىتح رحبلا ى اهب اوجكلي نأ هباحصا نم اًموق
 ديل فلا دالارختعب ني همم ديالو «دكبلا نورا: قم رخعلا
 ىلا راصو اهيف لعي ىلا نداعملا زواج ىتح .ةجبلا ضرا ىف

 ىمسي نبأ هلو اباب ىلع دهماو مهكلم هيلا جرخو مهعالقو مهنوصح
 كتناكو ىهمقلا عم ناك نم فاعضأ ددعو ريتك شيج ىف "ىشغب

 ةباجنلا" ىراهملاب هبشت كف مهلباو بارخل مهعمو مهلبأ ىلع ةجبلا
 لاتقلا نوححصي الو نوشوانتيف ةيلاوتم امايا نوقتلي اولعجن

 داوزدا دافن ىف اعمط مايالا لوطيو ىمقلل كراطتي ةجبلا كلم لعجو

 مّثوت املف ىديالاب ةجبلا مثذخاتف ةوق مهل نوكي الف مهعم ىلا
 ىلا ةعبسلا بكارملا تلبقا تدفن دف داوزالا نأ ةجبلا ميظع
 عضوم ىركبلا لحاوس نم لحاس ملا تجرخ ىتح ىفقلا اهلج

 2) 000. نداعمز هك. 1مم ”ل-ةقطتعر, م. هز عا 8ء1503هم4, م. ماسور ةصص.ر مق. 1

 (صقلع ذانأ 75. 8 متلغ). ) 000. نم. ه) ةزو ذمظع 0هل.ز طب 1١ ىشغن. 05. آدم

 '-ةاطتع, م. هنن ءأ همس. 8.



 كلر

 مرومأ ديلا تلآ ام ركذ

 ةندهل ىوملسملا موزغي الو نيملسملا وزغن ال ةجبلا ن

 نداعم مثدالب ىفو ةشبنل ٍسانجا نم سنج مو ةيحق 5

 1 ىف رصم لامع ىلأ 0 اهيف لعي نم نوماقي مهف بشذ

 نع ةجبلا تعنتمأ لكوتملا ماا ىف ناك اهلف امولعم ايش ةنس
 ىلع وه ام اهنم نداعملا هذهو ةيلاوقم نينس حارث كلذ ءادا

 نيملسملا نم ةدع اولتقف ذبح دالبو رصم ضرا نيب اميف موضتلا

 نم ةذع اوبس بهذلا ٍختسيو نئاعملا ف لي ناك نم
 نونذاي ال مهناو مهدالب ىف مهل نداعملا نأ اوركذو مهتاسنو مهيرارذ
 اوناك نيذّلا نيملسملا شحوا كلذ ناآو اهلوخد ىف نيملسملل
 ناطلسلل ذخوي ناك ام عطقناف هنع اوفرصنا ىتح كانه نولعي

 كلذ علب املف ندعملا نم جرختسي ناك ىذلا "نم سمخل قحك
 موق مهنا ديلا ىهناف خجبلا رمأ ىف رواشو كلذ هظفحا لكوتملا

 ال بعص مهدالب ىلا لوصولا نأو ةيشامو لبأ باحكاو ودب لقا

 مالسالا ضرأ نيبو راككو زواغم اهنال شويجل مهيلا كلسي نا نكي

 عرز الو اهيف ءام ١ ةرعو لابجو رفق ضرأ ىف رهش ةريسم اهنيبو
 انتج ناطاسلا كيلوا نم اهلخدي نم ناو نصح الو لقعم الو

 مدالب ىف اهميقي هنا مّثوتي ىتلا ةذملا دعم نم عيمجل دورتي نأ

 عيمجو وه كله ةدملا كلت زواجي ناف مالسالا ضرأ ىلا جرب ىتح

 ال مهضرأ نأو ةيراكملا نود ىديالاب ةجبلا مهناذخأو دعم نم

 0 دكسماف «هيغ الو جوخ ا ناطلسلا ىلع نت

 لما فاخ ىتح رثكي مهيرحو ديرتي مثرما لعجو مهيلا هيجوتلا
 ه) 440101 نم.
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 م1. هزي ١> ©) د

 © قوملأو زفكلا 5 عرفلا 3 4 م

 ما". ةخنس ك«لخد 0

 سيلفتب ةيما ىنب ىلوم ليعامسا نب قاحساب اغب رفظ اهيفو
 نصحت دفق ليعاهتأ نب قاحساأ ناكو سيلفت ةنيدم قرحأو

 اهدصق اهلف ربونصلا بشخ اهناينب رثكا ةنيدم ىو سيلغتي

 رانلا تطاحاو حيرلا تجافو رانلاب هور ضف نيطافنلا رمأ اغب

 عم اريسا هوذخاف ةيراغلاو كارتالا هانا مث ديراوجو قاحسا رصقب
 قرتحاو هتتج بلصو | اربص هقنع برضب رماف اغب ىلا دب اوثأو هنبأ

 ىسيغ ىلا اغب ضهن مت ناسنا فلا نيسمخ وح ةنيدملا ىف

 7 ناقليبلا ةروك ى ةبراح سونافطصا تأ نسب فسوي يب

 ظابنسو هنبأ لهو هلكو هذخاو اهكتفف 8-3 ةخعاق ىف نصح

 8 قاكسأ نب *”ىسرفرذأ دعم لكو نارأ (ةقيرطب طوشأ نبأ

 8 بنكي ام اهيف رجج لو 1 ةخنس تلخد مث

 © اهليبس كلنو )5. ةنس تلخدو

 لاكوتملا هجوف صم ضرأ نم * شوح ىلع ةّجبلا تراغأ اهيفو

 «ىهقلا هللا دبع نب ديحت مهبرح
 ه2 000. تبرك ةععانأنات5 قاتم آ1ططدم '1-قاطت»عر م, م. 1اطد 1ط810. 2. هوالب شيك

 (60. ظاتل. م. "با سبك ٠) 5) ىسيدر

 شوح مام ع1 عز عدلان 710

 نأ. 0) مهووقأ 1ههن شرج , هه0 سنان



 نأ

 لتاقي رث نم اماذ دعم نم اولتقو لتقف مهلتاقف لامعالا ىف نيقرفتم
 ةارع اوجيو مهبايت اوحرطف انايرع ناو كبايت عض هل اولاق مهناف
 «اوجو مهنم موق عباصأ تطقسو دبلا نم مهثكا تاف ةافح
 لضحاشف اقيوت مدب اًبلاط ةينيمرا ىلا ريبللا اغِب لكوتملا دجوف

 فر.دسوب ©« خلق أطاو دف : أرز نب نىنسيوم 0 نأ آند كك

 هاازدتسم نب فلي ملت ةننبدبا كسا عاج ا ا

 مهعابف اقلخو مهيرأر ذ ىرسو افلا نبال ءاهز مهنم لئقو مهب رغظو

 راس 2 نسانبغلا ايأ ”ةدج نب طوشأ رساف والا دالب ىلآ راس 0

 نب دحأ ىلع لكوتملا بضغ .اهيفو © سيلفت ا لبيد ىلا

 وبأ -_ 0-0 هاو دهسبحو خعابضب م رمأو - ىأ

 7 1 0 ذق أود ىأ نب دحأ 5 7 ةخةعيض 7

 1 ةخيفهاتعلا

 دقو ىلإ سم يلا يف كنك ذا
 قيفوت هيف امنع ٌكُمَدَع ناكو

 اب تطفزل لش فعلا ىف ناقل
 نرخ هللا 0

 ه4) 000. ةليق. 3) 000. منيتوجلا. الذ0. 8ةلدمتك, م.م ك ةسستق. ه) 008

 قابلا. 4) ره: 510. 86130ةهدتأر م. مل ءمالم ةصصب هر 1طصم '!- هالك, م, 85

 عا 8[كه7. م.189. 6) 1لئانق ءزان5 ليكام. رث) 181ءارتنطت 656 طيسبلا,
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 ما

 0 لكلا مل

 اهنم الامعا لوو لكوتملا دنع ناتاخ نب متغلا هجون اهيفو

 لكوتملا 4 اهيفو اهيلي امو ىأر نم رسب ةماعلاو ةصاخن رابخا

 عنهو "رذبي نأو رودلاو لزانملا نم هلوح امو نيسدل رسق مدعي

 ةءاج فسوي نب له لنيعس وبا كله اهيفو © دنايتا نم سانلا

 سبلف بوكولا داراو زوريف خمكب ركسعف ناكييرذأ 5 دق ناكو

 "ا ]دلل لق كانض د دسنلبل رخآلا نمو ديقح ىحا

 ةيحانلا أ جارخ كلذ عم هالوو كا نم دوبأ هالوتي ناك ام فسوي

 © اهطبضو ةيحانلا ىلا صخشف اهعايضو

 مار عن كتلك وز

 «اهيف فسوي نب دهحت نب فسويب ةينيمرأ لخأ بنتو اهيفو

 كلذ ىف ببسلا ركذ

 جرخ ةينيمرا نم هلمع ىلار اص اهل نأ كلذ ىف ببسلا ن

 ب اب دل لقي نكد طوشأو نيب طاري ل لاقي ةقراطتلا نم 0

 ثعبو هدبقو ديد نب فسوي هذخاف نامالا بلطف ةق ةراطبلا

 00 همك اج عيتجات مدباو طارقب 000 اطل لا فان لاب
 اوفلاكتف ةينيمرا ةقراطب نم ةعامجو دوا نهي طارق نشل

 ماقملا نع فسوي فسوي باحكأ ىهنف طارقب لك امل دمد افردي

 هجو لكك نم هورصاخت ماقاو لبقي ملف ديلع موقلا عامتجا هفرعو
 احصأ ناكو ةنيدملا رهاظ ىلا فسوي جوخ  يولتلا تطقسو

 ه) 000. رذغنن. 7710. 1سم ل ةغطتار رم, او.



 هاو

 خفغرأ ةعبس ديلع ناو هينبال رمويو ءام نم ازوكو افيغر موب

 خاتيأ كله مث «قاحسا ةايح امتاف كلذ لزي ملف ناولا ةسمخو
 ةاضقلا قاحكسا رضحأو تام ىتح ملا عنمو معطأ هذاف نئطعلاب
 ىف ايعبف دانيا امأو رثا الو هب برض ال مهيلع دضرعو ءاهففلاو

 قو ةامهجرخا رصتنملا ىلا رمالا ىضفا امل لكوتملا ةايح نيبلل
 سبلب ةمذلا لهاو ىئراصنلا خاب ٌلكوتملا رصآ ةنسلا هذق

 نترك رييبمتبو بشلل بكرب جورسلا بوسكرو رينانتلاو ىبسعلا

 ىز رييغتب ةيو ةوسنلق سبل نط سنالقلا ربيغنتبو مرسلا رخوم ىلع

 نمل يسر يانا كذكو 3 ةيلسعلا نهرزأ ى ءاسنلا
 مدهب رمأو 0 لجالج مهعم ن اك مامدل 5 نأو فقطانلأ

 اًعساو عضوملا ناك ناذ مهلزانم نم رشغلا ذخابو ةئدخملا ميعبب
 رهأو ءاضف ريص يبص اذجسم ىنوكي نايضة نابل

 ةروهسم بشخ نم نيطايش روص مهرود باوبأ ىلع لعج نأ

 ىف مهب ناعتسي نأ ىهنو نيملسما لزانمو مهلزانم نيب اقيرفت

 نيملسملا ىلع اهيف مهماكحا ىرجت ىلا ناطلسلا لامعاو نيواودلا
 ملسم مهملعي الاو نيملسملا بيناتك ىف مثدالوأ ملعتي نأ ىهنو
 رماو قرطلا ىف اولعمشي ناو اًبيلص مهدايعا ىف اورهظي نأ ىقنو

 نيملسملا روبق مهروبق هبشي التل ضرالا عم مثروبق ةيوستب
 لكوتملا دقع ةنسلا هذه ىو ©كلذب قافآلا ىف لاجلا ىلا بتكو

 دودأو دللا دبع ىالو رصتنملا هاهبو دمحمل ةتالثلا هينبل ةعيبلا

 ركذو دهعلا ةيالوب دّيوملا هاهو ميها بالو زتعملا ةامدو ريتا

 ةراصمالا ىف, تقرفو بتك *مهتعيبب بتكو ءارعشلا كلذ

 6) 0. مهمل»



 كفرت

 رخاتو ةيرخ راد هل تشرف دقو موق ديدي نيب لخدف هناملغ

 ةعبرأ وأ ةثالت الا هناملغ نمرادلا لخدي الارماو قاحسا

 لك ترسكو طشلا ةيحان نم هتشاح رماو باوبالا هيلع تذخأو

 اذاق رظنف هفلخ باوبالا قلغأ لخد ني ةيرخ رصق ىف ةجرد
 دادغبب ذخوي م ولو اهولعف دق لاقف ناملغ ةثالث الا دعم سيل

 ا ا 2 هكا 0

 خغيس 25 رمأو ةقارخل كرس ل ديل 0 0 ىرخأ 0

 ادب اهنم خيحان لخدأت دانا راد 55 نجح ناعيا رتل دلدنم

 ل ينيب مدت رث هيلو دقتع ق ديدحلا ريقتي اهب

 ىلع تغقو لاق قاحسأ ليوم كرت ركذو «دادغبب اوسبح ةصاخ

 نيرت ام ثلق كرث اي لاقف سوبح# حاتيا هيف ىذّلا تيبلا باب

 خب. نرماي ناك ام تملع دق ال لقو مالسلا ريمالا ىلع أرقأ لاق

 ىنعفنيلف ىنكمأ ام كنع عفدأ ثنكف كرمأ ىف قتاولاو مصتعملا
 00 3 6-1 دقف انأ 9 كدنع كلذ

 ىللأ تبهذف كرش لاق دنم 8 0 ةخقرمو 0 يظلم

 امالك كهجو ىف ىرأف ىيرت ام ىل لاقف تفقوف قاحشا سلج
 لكى حاتياأ ةفيظو تناكو اذكو اذك خاتيا ىل لاق معن ثلق

 ه) 004. طثع  ةمام3ع ةقارح. 3) 000. هقيضو.



 كرر

 "نه فس كتيلخدو

 ديلا لكونملا دحر ,قارعلا ىلا 5 كم نم حاتيا فصنا ا
 ةخفوللاب داقلب نأ ةرهأو فاطلاو الوسكا“ 5 0 ملاص نب نعل

 « ديف *هماب "دادغبب ةطرشلا ىلع هلماع ىلا لكوتملا مدقت ىقو
 ذخاي نأ دارأ ناكو *خاتيا عم يرخ دنا ربدملا نب ميعاربا ركذف
 ديلا تيدكف ىر نورد ىلا جرت هدا ىلا تارغلا فقيرط
 ادع هي ن را كى ا ن يكمل 3 ككل

 ذو ل انك اذا 0 000 لاق « كاوجع مهل ر 00 مزاخ 0

 جرخو خب هركاشلاو كدحا | نير 0 ميعأرب 11 نيياحسل ان كاش كقو

 5 0 لبقاو اهيلع سلجخ فص ذب 0 6 َح طو ديما 0

 برق دق اولاق ىتح هوملعا عضوم ىلا اوراص املف فيرطلا ىف مهبتر

 حيباككأ نس ةكامتالث وح ىف حاتيأ ناكو لعفي 95 نأ حانيأ هيلع

 باب ىلع فقو ىنح ربعو رسدل دنع قاكسأ ممدقت 3 ددع

 نولكولا ناكو ريمالا دللا رنعأ لخدي حانيال لاقف مزاخ نب 0 ذيرخ

 ةماخ ف تي جب ص نا دس اس ل ع

 ن) 000. ىبص. 5) ةوططتل# مسمهأاسبأ . ةاكسأ. 60) 000. 10718856 عمان.

 0) 000. قاكسأ. 2 2) ةوسمت- هوس معاه ةعولتا 2من 1 000. زنا خاننيا ىقلد ىذ.



 كرنب

 ردابو 3 لاقف ردنا دعم نأ دهدطنع 1 0 لدوبلا دع كتفنلاف

 ا و 00000 5

 دحأ ثيعبلا نب لديكت ناكو ؟ دل هبخهوف 0م بف

 جحو ةغيس .نافلاو ةيبرعلاب ديج ريتك رعش دلو ناكيبر ك6

 هل ىذو مموملاو ةنيدملاو ةكم ىلاو ناكو خاتيا ةنسلا 0 8

 «ربانملا ىلع
 كلذ اس اي ركذ

 دنم هارتشاذ شربالا مالسل ءايرزخ اخابط اًمالغ خاتيا ناك

 هَلْدَق قئاولا وأ مصتعملا دارا نم ناكو رابكلا لامعالا و اولا

 ةيراغملاو ”سبغل حاتيا ىلا ناك لكوتملا ىو املف ماتيأ ندع سبح

 خفالخل دعب لكوتملا يرمخت ةفالخل رادو ةباجكاو ديربلاو كارتالاو

 خاتايأ مهف حانيأ ىلع كير معق ةليل بو ديف لوطاقلا خبيحان الكل اهدنتم

 1 0 6-0 ىلا رذتعان ل ليق لكوتملا حبصا الف دلتقي
 هيلا سد ىأر نم رس ىلا لكوتملا راص املف ىَديِِر تناو نأ تنأ
 لك ريما ترببدعو ل نذأو لعفف جحلل نأذتنسالاب هيلع ريشي نم

 تريبص جوخ نيف عم داوقلا 6 3 علخو اهلخدب ةدلب

 © فيصو ىلآ ةباجكا

 ه) ةزغ 000.: 1طمم '- خلطت م. 81 اب روحو 207. م. 5 ابر 0-1 1اند 1310. 1.

 نات ابروخاسم (60. انا. م. ميزه اسيروسحاسن) , نان86 16128 16ءأ]و ه6 050 عأن

 1016 مءداتنسأ ممغ655 هجم 1طصم ”-ةاباع عا كم, نطأ اممالغ مدهععع011, طلو ةءترأف

 هزالواد ام. 5) 1سم 'ل-ةخنطت, 1ص ةكلدلل. ها 205. شيكلا.



 هلأ

 نم ةعيبر نم ثيعبلا نبا عم نم ةماع ناكو ىنامالا هلغ لزن

 ندخ لزنو لابحلاب ريثك موق مهنم لونف خيشلا نب ىسيع موش

 اكريزو يود باحصأ لخدف ةنيدملا باب اوكحتف رق تبعبلا

 رخآ هجو نم جوخ 5 ديري ا ددنم نم ثتيعبلا نبأ جرخو

 حبادكأ لزانمو ددنم اوبهتنأو أريسأ هوذخاف نيل نم موش دعت

 ىتقام وك ىرارس قاوبلاو هتلاخو تانب ثالثو نانخا د ذخأو

 جتفلاب اغب بتكو بيهنلا نم عنف اغب مهفاوو نوقابلا برو لجر

 عطن ىلع ىرطف هقنع برضب رماو ثيعبلا نب دمحم لكوتنا

 ام ىلا دمت اي كاعد ام لكوتملا لاقف اوحولف نوفايسلا ءاجو

 ه«قلخ نيو هللا نيب دودمملا لبخل تناو ةوقشلا لق تعنص

 مث وفعلا وهو كب اهالوأ ىبلقل امهقبسا نينظل كيف 6 نأو*
 *لصف الب عفدنأ

 نفاع هلعلا نأ كي نانا لعل
 زينل ولا

 0 و

 الل ا
 كنا 1٠ نيفين ديك كلك

 ' ه4) 866. 1طنه 1 قاطكمر م بخ 000 ىثاو. ةر 3[ءاحدسص أ ليوطلا. ) 1سم

 ”1- خطت ءرملاب جفصلاو. 0) 0 ل 1م 60, 1مم "ط2 ةخاطتع 8 ةدقانك 00111 ان

 65أن,
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 ةأل»

 باجتسا نمو ةيركاشلاو دنجل عمج اهيلأ راص املذ ديربلا ىلع ىَأ
 ةنيدم ىلا هأجلاذ ثيعبلا نبأ ىلا فحرف فالآ ةشع ىراصف ل
 ةبينتك نيتاسب اهلخاد ف ناخسف اهترادتسا ةنيدم يو دنرم

 اهيف عمج دقو اهباوبا عضاوم ىف الا رجش رودي امك اهج باخ نمو

 هجو دتذم تلاط اًملف «دام نويع اهيفو راصخلل هلآ ثيعبلا نبا
 عنضي ملخ انكارذالا» نم: سوف ىتقام ىف ىكرتلا كريز لدوتملا هيلا
 هيركاشلا نم ةعامج قالك نك“ لسيس نب رمع لكوتملا هجوف ايش

 كر نع ام فالآ ةعيرا ىف ىارشلا اغب ديلا دجوف ايش نغُي ملف

 أوعطقو دنم ةنيدم ىلا اوفحر دق ىنخل ناك دقو قرغمو ىركاشو

 ركجش نم ةركجش فلا ةكام نم اون اوعطقف رجشلا نم اهلوح ام

 ةنيدملا ءاذح اونبو اقينجنم نيرشع هيلع اوبصنو هريغو ضايغلا
 فيناجالا نم ثيعبلا نب دمت مهيلع بصنو ديف نونكتسي ام

 ناكو عيلاقلاب نومري هقيناسر جولع نم دعم نم ناكو كلذ ىلتم
 لاتقلا ةنوداغي اوداكف ٌ وسلا نم وندلا نع ر دقي ال لجرلا

 نولدتي تيعبلا نبا باحكأ نم ةعاملل تناكو هنوحوأريو

 ناطلسلا باعكطأ 00 لح !ذاق نولتاقيف حامرلا مهعم لابحأب

 لا باب هل لاقي ابا اوحتق ابر اوناكو عيلاقلاب طقاشل ىلا اووجن
 ىارشلا اغب برق اهلف نوعجري 55 نولناقي 0 جخابف

 دعمو ةابيشلا © ليلسلا نب خيشلا 'نئب ىسيع ثعب دنرم نم

 ىلع لرنيو اوني نأ ىلع ثيعبلا نبأ باحكأ هوجول تانامأ

 نمو أدحا مهنم فبتسي رن مهب رفظ ناف مهلناق الاو لكوتملا مكح

 ه) آ1طدم '!-ةاطتع طقطعأ ليسيس. ةر ةزع 000. ءغ 1ط» اكطقلل.: 1اصسم '!- ةخاطتعب

 2. ١ ليلشلا. 12ءةسقتإل , 260. 47154. 1.,.67 , م. 8 ءعو. طهطعأ 5021.



 هز

 كح نيماسم قيقا كب شكلا قمع !رونك ذختا دق ناكو ةعيبطلا

 بّذعو كلذ لمع نم لوا وه ناكف هبلاطي نم هيف ٍبْذعي مايف

 دع ناك ام عيمج دنم جرختسا ىتح ىرصملا طابسا نبأ ديف

 تام ىتح هيف بذعف هب ىلتبا مث

 ممز* خنس كلخدو

 دبا -ىح ناكو سيلح نب ”كيعبلا ند : نيك بره اهيفو

 ءاهادحأ ىدت ناتعلق 2 ثتناكو قضسيحت ناكايبرذأ نم أريسأ

 ردكي امأو : 0 م ا اماذ ردكي ىرخالاو اهاش
 نح نم اًحسرف نيرشع ردق ةريحبلا هذهو ةريعبلا راخ ىهن

 اهب طيح“ ةنيصح ةعلق اهاشو دولا + قيح# زن ىلا *ةيمرأ

 اهريغو *خيمرأ ىلآ ةغارملا فارطأ نم سانلا اهيف بكربو ١

 عمجت هتنيدم ىلأ برهف 7 كذرم ثيعبلا نب نيت“ ةنيحم تناك

 نم هانأو اهروس نم ىو نأ ا عك نب عض ا

 ىلا حي 2 رعود بر نم ةيحان لك نم ةنتفلا دارأ

 ىف رصقف ةخمترف نب ماك 55 ناجبيرذاب ىلاولا ناكو لجر

 قم س نم تمجد ناكر ل دج نا ل
 هم) ةزع مءداتتدمت هع ا1طوق اح فغطتعر, 1طص اكطقلا! ءّقص و 2. 106, زج. ةر ٠1ص 1[كاطقآل.

 زلم. ءا ط[صصعفسأ, م. 99. 000. اتوجه. ةر هزع ةهتعلسس 000. نأ 1طصدم ل -ةغطتب

 رب مني مغ 1اطص طاكطقلل. 1. هد . (نطأ كنعتلا) رم سيلا ةاتأ نييدلح 10 عادتع 1عععصم

 قت ءاندح 861405011, م. كر, خانك سيلكلا تس آاص اكطقللم (1دم '!-فاطط سيلكلا).

 6 00 اههيدحا. طم اهاش 1مم ل-ةفغطشر م. زم طهطعأ ىصانت 11106 355

 لعرتج هكادل“ دممسعت تهتك 20016صتتست /85ءطقأ5-1عع,”” 0) ٠ هيفصرأ“ 6) 00.

 كاورلا. ) 000. ظ. 1١ هنرم»



 هز“م

 هرعش ذخاف ليدنم هنآ رو ديدجل داوسلا ىلع هذخاف هعيجات

 ءىش ىلع عرجل نم ىنلخد اف لكوتملا لاق «ههجو "دعب برضو
 دقو ديدجل داوسلا ىلع ىرعش ذخا ثيح ىنلخد ام لتتم
 عيوب املف «ديلع ىرعش فخاف ىنع ىضرلا ىف اًعماط ديف هتئج
 هذخابي ناب حاتيأ رمهأ مت خب دلاني وراكم ىف ركفي وخو لهما رفعج

 اردابم بكؤ ةفيلخلل يدي هنأ نظف خاتيأ ديلأ ثعبف هبذعيو
 نتجتواو لكعف انقاه "للا. لدعأ »ل ليق .ماتيأ !لينم ىذاح اًملف
 لدغ خانايبأ معببف موك لا عشوملا ىلأ هاج املف ةفيخ دسفن ق

 0 تفكتس راي ةركجاح لك مت رشلاب نيك عنتع دب

 ا مثو اوفرصنا اوفرصنا مهل ليقو هناملغ ىلا عفذف هتوسنلفو
 تاكا للا لكومتلا"ذجَوو ثرشي ماتا نتغ ميقم هذآ نوكشي

 راوجو عاتم نم هلزنم ف ناكا ام عيمج جرخأو مهيلع ضبقت
 ضبقي ريزولا ابأ رماو ”قوراهلا ى هلك كلذ راصف ٌباودو ناملغو
 ىَأر نم رسب ن 9 اهمال ناك تيا تمد لخا عايضو هعابض

 نبع نب 1 لبقو هعيمج ةفيلخلل ىرتشأو هنتارخ دل 0ك

 | 001 عديل يتلو نحب ةوتاو كعاتم عبيبب لكو كلملا

 ىف عرجل ديدش ناكو ايش قوذي ال ناكف مالللا نم عنتماو
 رهوس. مق .امايأ ثكف ركفتلا ريتك مالكا ليلق ءاكبلا ريثك هسبح

 ىهتشأو هبتناو مانف امو كرش مذ 59 قاكانيو حلا نم عنمو

 ناكو 72مل ىللأ 2ظظ01 مت لكف هب 3 ابنغو اتسمت ةهكاف

 0 ةجرلا نأ معرب بلقلا ىساق 5 كلملا دمع نسب نيرعم

 ه) 400:01 دب نأ طقطعدأغ 1ذدم :!-ةاطتءر م. خو ع 2لوتل. م. 185. )3  1. عءذص 855نتس

 وبعسص مج-ظممعطتل ةمداتأدعممأ (؟, هدمه م. هزم). 1مم '!-هاطكع دلاومأ ىقصةسأو.



 ناز"

 نب دمت ىلا رفعج راصف ةابخاب نابتكيو هناظفح اناكف ءالعلا
 لخد املف هنع ىضريل قتاولا هاخا ملكي نا هلسي كلملا دبع

 دعقي ىنأ هيلا راشا مث دملكي ال ايلم هيدي نيب اففاو ثكم هيلع
 لاق كب ءاج ام لاقف ددهتماك ديلا تغتلا بنللا .ى دهظن رم اهلف

 ىلأ اورظنا ةلوح نمل لاقف ىنع ىضرلا نينموملا ريما لسنل تتج

 اذا كنف بهذا هل هيضرتسا نا ىلسيو هاخا بضغي اذه

 حيف نم هيقل اغيل اهيزح ةايبقكاز ةاعجلو ماض نابع يما ال

 نأ هلسي جرف نب رمع قأو هدنع نم جرن هب ريصقتنلاو ءاقللا

 كيلا ذخاو مهجتلاب رهع هيقلف هقازرأ ضعبل كل من

 ىأ نب دما ىلا رمع دنع نم برخ نيح رفعج راصف هب ىمرو

 ءاج ام ه0 لاقو همركاو هلبقو هلبقتساو هل ماقف هيلع لخدف داود

 لاف نينموملا ريمأ ل ىضرتستل ثقثج لاق كادف هللا ىنلعج كب
 زو هدعوف ديف فتاولا داود نأ نب ىحأ ملكف نيع ةخذيعنو لعفا

 لأ مصنتعم ا نقلك لانو كلذ نعي مالللا دا داعاف هنع ضري

 تتيح رفعج دقتعاو هاسكو كتعاس نم دنع ىدرف نع ىضرت

 نب دمحت نأو «كلم ا هدنع هاظحاف اذي كلذب داود نأ بأ
 ركذي فنئاولا ىلا بنك هدنع نم رفعج جرخ نيح كللأ دبع

 ىف دنع ىضرلا نينموملا ريمأ لسا نأ ىنلسي ىلنأ ارف جوف

 هضحاف ديلا ثعبأ فقناولا هيلا 9 افق رعش هل نيتنخملا َِ

 دهجو دب برضيو هرعش ذخاي نم رم من هافق رعش رجب نم رهو
 اذاوس ثسبل هلوسر ىاثا ال لاق لكوتملا نع ىكحن هلدنم ىلا دقرصأو

 تلصح اهلف ىنع ىضرلا هانأ دق نوكي نا ءاجر هنيناو اديدج

 هرعش ذخ لاقف هب ىدف اماجح ىل عدا مالغ اي لاق هيدي نبب



 مزن“

 ةفالخل اذه لثم نوُلوت للا نوقتت امأ فيصو مهل لاقف ريصق

 نب محا ركذف اهنوُّلوي نميف اورظانتف ةالصلا دعم زوجي ال وهو
 لبقو هيمعو ةليوطلا هسبلاو :هضحان قتاولا اخا اًرفعج داود أ
 9 0 هللا ذمحرو نينموم ا ريمأ اي كيبلع مالسلا لاقو هينيع نب

 لكوتللا دآود ىأ نب دهيحأ هبقلو نفدو هيلع ّلصو ةقئاولا لفت

 اذهب عقوف سانلا ىلا هب بانكلاب كلم أ دبع نب نهج رمأو هللا ىلع

 هللا هزعا نينموملا ريمأ هلا كاقبا َرْمُأ ميحرلا ناجرلا هللا مسب

 هبتكو هربنم داوعا ىلع هركذ دب ىربجج ىذّلا مسرلا نوكي نأ
 ةبناكملا ىرج نم رقاسو هنيواود باككاو هلامعو دباتكو دهتاضق ىلا

 00 هللا ىلع لكونم ا مامالا رفعج هللا دبع نم هخنيبو هنبب

 اش ىأ «اقفوم كيلا قناتك لوصو ىمالعأو كلذب لعلا ىف كيأرف

 هاطعلا عضوي ناب رماو رهشأ ا قزرب كا رئالل رماو « هللا

 تس لو عبوتو مهبيلع ةعببلا تذخأأو رهشأ ةينامتل دنكلل

 ه0: خطب نورشعو

 اردو تلخ : دو

 كلملا دبع نب مح رظن هوس ركذ

 هكلخا ىنح لكوتملل دمهجتو ةيقاعلا ىف

 نب دهحت رزوتسا امل قئاولا نا هيلع هبضغ ىف ببسلا ناك
 ديخا ىلع بضغ دق (قتاولا ناكو رومالا هيلا ضوف كلملا دبع

 نب دمحو ىجخولا جرف نب رمع هب لّكوف رومالا ضعبل رفعج
 ه) 008. اقفوص. 3) 4لةناسع ىب.



 ماو

 تعمج ىتح اغب ماقاو «لجر ةتامسمخو فلا ءاهر رصعلا تقو

 مث ميا ةتالت رسلا نطبب دباحاو وه حارتساو لق نم وو
 نامدا نوبلطي 0 نمر ىنب ناطرف نم بره نم هدبلأ لسرأ

 ىف اوبغشف دعم مهصخشأو مديقف هيلا أوراصف ىنامالا تاطعاف

 كعب أددكناد محرايضحاب رماف ب برسهمأأو مدوبق رسك اولواحو قيرطلا

 مهنم (قطني ملف ةةامييملل ' للا ةتاعبر أ نيب ام هياتم دحأو

 م وح د مهعمج مث ةواتي الو عجوتي .فطان

 ءافستسالاب هدوم ىناكو (قتاولا تام اهيفو 8 ويعتلا ىلا مهلهو نامالا

 دغ نم رماف ةحار كلذل دجوف كنس روع ىف داعقالاب مجلوعف

 نم ردك ديف دعفو لعفف رونتلا ن اخسأ ىف داني ناب مويلا كلذ

 خفحب ىريصو نم .جرخأت هيلع ئمت هلبق ىذلا مويلأ ىف هدوعق

 ككلملا دبع نب نيت ريضح مث نييمشاهلا نم ةعامج ةضحو

 ه.هجو برض مم 3ك اميلعي ملف داود نأ نب تاو تايولا

 م نسح ةعبر 0 ع أيرستم ضيبأ 1 تامو « فحمل

 نينس سمخ هتفالخ تناكف صايب ةنكن اهيف هيف سيلا نيعلا مك

 عيوب ةظنسلا هذه ىو © ةنس نوتالتو كت هديتي دنس رهشأ ةعسنو

 ا نب دمحم نب رفعج وهو ةفالخلاب لكونملا دمحت نب رفعجا

 نيرفلا دبع قبر ذح نتي دنس هي دبس ديالي

 نب دجأ رادلا رضح قئاولا قون ان“ بلطملا دبع 5 سابعلا

 دلاخ نب دهحاو كلما دبع نب دمدو فيصوو حاتيأو داود ىأ

 وهو هورضحاف (قئاولا ىب دمكمل ةعيبلا ىلع اومرعف ريزولا وبا
 وه [ذاف ةيفاصر ةوسنلقو ءادوس ةعارد هوسبلاف ريصق نمأ مالغ

 4) 000, 1هدنامكدأ خفكحلملا , :؟0 510. 1طمم !-ةاطتت, م. م, م( 0. م. 0,



 م

 واتش رمل نيعبرأ نم اوحن رسأو الجر نيتتس نم او مهنم اغب غب لتقف

 ةعاطلاو عمسلا ىلا ثاعدو نامالا مهيلع ضرعي هلسر مهيلا عباتو

 ةيرح لأ -ن رتلغتي دايو ليم عر قشور .داولعا ىوعسي دلطجا#ب

 1 يكسو و ا عاا»ا تعج مج وادفم

 مهيلا لسراف هوتاي نأ اوبذ مهيلا لسراف اهلابج تبكرف ل نم

 نم وح ذتموي مثو 6 أودشح دعم نم ةعامجع مهعبتأو يبرم

 هترسبم أوفشكو هتمدقم أومدهف ر رسلا نطبب متوقلف ٠ فالأ ةتالت

 ٠ ةتاعبس هركسع لبأ نم أورقعو الجر نيتالتو ةخكام هباككأ نم اولنقو

 لاومالا نم اغب عم ناك ام ضعبو لاقنالا اوبهتناو ةباأد ةتامو

 د كلي قرح دارو قد تازك داعيا لككشل لنيلا منلعتو" مهيلعت جه
 اغب ىلع ريشأ جبصلا اند املف هودعوتو هومتشف قتاولا ةعاط ىلأ

 0 ل جحبصلا ءىضي . نأ لبق مهب عقوي ناب

 0 اطط عبسا ءاضا املف اغب ىف هيلع اوقرتجيو

 نسح قاغتا ركذ

 هباحصا نم هجوف مثدالب نم ناكم مهل اليخ نأ اغب غلب ناكو
 بكطعلا ىلع فارشالا نم هيف انيبف اهيلأ لجر ىتتام نم اوخا

 ليخل كلت نم ةفصنم ةعامجل كلت تجرخت .ذأ اغب مرهنأ دقو

 اوتفتلاف مهتاراغص ىف اوخفنف ريم ىنب روهظ ىف ؛:ةقرفتم نلبقاق

 أاوراطو مهتلاجر مهناسرف ملسأو نيمرهنم اولوف مهءآرو لئيخل أوأرو
 ىلا باتف بهنلاب اولغاشت ةعامج مهنم ناكو ليخأ روهظ ىلع
 رخآ ىلا سمشلا لاوز ذنم مهنم لتقو مهيلع ركف هباحكا اغب



 كارد

 دربغلا بناخمل نم مورلأو قرشلا رهنلا بناج نم نوملسملا فقو
 لسيف انكو لاق مورلت رخآ رسجو نيملسملل رهنلا ىلع رسج دقعو

 اذه ريصيف مثسجح ىلع ملسملا مورلا لسريو انسج ىلع ىمورلا
 دارعالا ىبا هللا دبع وبا تام ةنسلا هذه ىو © مهيلا كاذو انيلا
 © ةنس نينامت نبأ وهو ةيوارلا

 "١ ةخنس كتيلخدو

 م واما لالا 5 لح

 كلذ ىف ببسلا ركذ

 نب ربرج نب "لاله نب ليقع نب ةرامع نأ كلذ ببس ناك
 رمان اهايا هدشناو هيلع لخدف ةديصقب قئاولا حدتما ىفطخل

 هبخأو ريم ىنب ىف قئاولا ةرامع ملكف لئنبو مرد فلا نيتالثب هل
 اهنم *برق امو* ةماميلا ىلع مهتراغأو ضرالا ىف مهداسفو مهتيعب

 ىنب نال ةنيدملاب اغب ناكو مهبرك ماي اغب ىلا قئاولا بنكف
 ةنيدملا بحاص هجوف لتتقلاو *تاراغلاب زاجتكاب اوناع اونك ميلس
 راصنالا شيرق نم هل باجتسا نمو نادوسلاو ليل مهل عمجو
 جرخ ناك نم رقكأو ةنيدملا ريمأ دك متولتقف ميلس ونب دعقاوف
 ةنيدملا ىلا ريبللا اغب هللاب ققناولا يرخأذ راصنالاو شيرق نم دعم

 «ةنيدملاب دعب اميقم كلذل ناكف لتقو مهنم رساو ميلس ىنبب عقواف
 ىنضمو اليلد دعم لح مهيلا ةنيدملا نم صوخشلا اغب دارا املف

 هويراخ فيرشلا هل لاقي عضوم ةعامج مهنم ىقلف ةماميلا وحك

 ه) 1طدم 'لعخاطتع, م. زم لالب أ هند 179نماوسكل4 ذه مط. ©. )8  000. برقاو.

 ه) 004. تاراغلاو.



 كرار

 بسنف دادغب ىلا هسأر لمحو يق هلجر ىفو اهيف بلصف كباب
 ةيطح سانلا ىلع رظحو خرغلا ىلا لوح مق “امايأ قرشلا بئاخل ىف
 كرشملا رفاكلا سار اذه ةعقر هنذا ف بتكو سيدخل هيلع ميقأو

 مامالا نوراش دللا دبع ىدي ىلع هللا هلنق رصن نب دمحا لاضلا
 نآرقلا قلخ ىف هيلع 33 ماقأ نأ دعب نينموملا ريما دالاب قناولا

 دب هللا لكجعف ةدناعللا الا ىاف ةبونلا هيلع لضرعو ءبيبشنتلا ىفنو

 اهاطعي ىلا ةقدصلا نخا .نم.اوعنمو ” سوبمل خل اوعضوف هعبات

 ةنسلا هذه ىو *ىيدخلاب اولقتو راوزلا نم اوعنمو ىنوجسلا لهأ

 مورلاو نوملسملا عمتجاو مورلا بحاصو نيملسملا نيب ءادغلا مث

 قناولا رمأو سوس نم موي ربسم ىلع سماللا 3 لاقي رهن ىلع

 رفن ةعبرأ الا دقلخ اعيمج اولاقف نآقلا ى روغتلا لها ناكتم

 هآر ام ىلع رقاوجع روغتلا لهال رماو .مهقانعا ب ضب فقئاولا رماف

 ل اولاق ءادغلا ف فالتخأ مهنبب (ىرسجج ناكو ةادافلا بلط ق3

 زك ايع ضر من اهبنضإ الو :اكي )الو ووجع ءآدغلا: قر ناخد
 جوخ | ةدعلا م ذو عبي د ف 000 دجوف .سفنب سفن

 نمو هب ىدوف : نعل قلخ 1 نفذ ا احنماب 5

 ةئامتسو فالآ او ةّدع غلبف “ارانيد .نآرقلا 0
 ءادغلل 537 لو « ةئايعبرأ 0 ةخمذلا لعأ نم مسك ناسنأ

 6) 00 مايا. /ل) 000. سووبكأا, 21017. م. 111 شوبكلا. 6) 0 رانيد.



 ها"

 ىور اهيف الو بغشلا ىف فئاولا ةرظاني ملف رصن نب دجأ مهعم

 كبر ىف لوقت ا لاق هللا مالك وه لقوه قولخفا لاق هللا مالك لاق

 لص هللا لوسر نعرانالا تءاج نينموملا ريمأي لاق ةمايقلا موي هأرثأ

 َّق نوماضتا ال ةمايقلا موي مكير ا لاق هنأ ملسو حبلع هللا

 نبأ هللا نو دعفرب ثييردحا نبيع ند نايفس ققدحأو دتيور

 0 ا نب قاحتسا هل لاقف ناقرلا 0 خم نيعبصأ نيب ا

 1 ذأ مل مصنأ ن ل ا كلذب كترمأ 5 7 ا

 ىلص هللا لوس, ثيدح فلاخ الآ دل ىتحيصن نمو نينموم ا ريمأ

 نبع لاقف اورتكأف هيف نولوقت ام لوح نمل فئاولا لاقف هيلع هللا
 فيدص وهو .قرغلا بناخل ىلع ايضاق ناكو: قاكسا نب ناكرلا
 ىنقسا رخآ لاقو مدلا لالح وه نينموملا ريما ايرصن نب دجال

 لاقو ديت ام ىلع قاب لتقلا فئاولا »5 لاقف نينموملا ريمأي مد

 دذاك لقع ريغت وأ ةهاع هب لعل باتتسي رفاك داوذ نأ نب دمحأ
 الف ديلا تق دق ىنومتيأر اذا فئاولا لاقف هببسب لتقي نأ دك
 ذماصمصلاب اعدو .هيلأ 3 هلك سلا نان صا مم 0

 ق'اعيلا رع خنارخأ ناكو 0 د ورهع افيس

 ناباف ديرضف دغيس 0 اهيمي ”حيضتفا 0 1 ىلع قكا
 55 قناولا هنعطو ىرخا ةبرض هبرض اغب نأ لاقيو هسأر
 اهيف ىتلا ةريطحل هب نأ ىتح اًضرتعم 0 دس

08 



 ةأ“و

 5 8 دك كرحت اذأ 0 ينس قودادعب نوماملا

 اذحكسإ باحكأ نم موق دعياب نمبيف ناكو تركذ تلا [بابسألل

 3 أوقرفف ديأر نورت ةطرشلا بحاص باعبصمم نب ميهاربأ نبأ

 رصن ني دجأ مثدعاوو ارانيد ارانيد لجر ّلك اوطعاو الام مف

ع ا 00 لبيع 1 نرخ ذليل
 3 ف 

 ليطلاب ١ اودرض 1 اهلق برش 556 مهم 00 يك 0

 متو سيمشل هلكفلا ةعولا ناكو هليل ةحرلا لكشف ءاعبرالا غليل

 لبطلا برض 0 اهل 0 قا : ايمجلا ةليل اهنوبست

 1 0 دجوف ا د ا يعل 0 0 ع

 دحأ 0000 ملف دل : مهلأسف مهاناف ةبحاسص 0 نبأ

 ىلع ر قاف ب رضلاب هذدهنو هذخاف ىماح لاجب قا هلدق

 مهضعب 50 مهتليل نم موقلأ عينتف 2 00 1 نب نحأ

 مهتاوجو كيقو ىرغلا كناحل نم مهضعبو قر خلا تن

 ذخأ 1 ري امهيف نارضخا ن ماع 0 لونم 5 بيبصأو

 0 ورك تيل ىسيع دب رفأ 3 رقاف ددهتف رصن ن 5 2 صقل

 0 ني نايك ىلا لت رصن نب كك 2
 هدالوأ

 لغب نيج ىئأر نم رسب (فئاولا اللبإ ميك دهاشعغب نم ةعامجو

ميما نوديقم مثو مهنحت ءاطو ال فكأب
 نع ييراج قناولا 

 رضحأو موقلا رضحاف اقوشكم اونكتويل داود ىأ نب. دحأ رضحاو



 ه5

 لصتي امو ناتسبطو  ئرلاو اهلامعاو: ناسارخو داوسلاو .ةطرشلاو

 اف كر هاط دءنبا اهلك لامعالا هذه فئاولا مبوف نامركو اهب

 م*| ةخنس كتحاخدو

 عارشأ ا ذ نب د

 كلذ ىف ببسلا ركذ

 اهيذ ترك ْذ مل كقو 01 ىكب 25 0 0 ند 0

 ع نيابي اذه رصف نب كحأ ناكو م باحكأ داشعي ىضم

 ودأو قرودلا "انبأو نيعم نب 0 لتم هبنابو نارقلا قلخ لاق

 نوف جدام 1 2 تت ١ باحكطأ ى ةريبك هيدر لو 0

 دكلذ لوقي 0 ىلع تناك 0 ةطلغ عم نارقلا فلخ لوقي

 رصن نب دجأ لعجن هيلع داود نأ نبأ ةبلغو ديف مثايأ هناكتمأو
 اذه عذصو ريزنشل اذه ىللعف ل ]وقف را الا قناولا ركذي 3

 دكر تلاد خذ اككرمأ كل كك 3 لبقو م قدح كلذ اشفو ر فاك

 ناطلسلا باحيطأ نم ىلا قلخ  لوقلا ركني 7 جب نوغيطم ا

 0 هدصقو نارقلا فلخغخ لوقلا راكنال 00 دادغي 0 نسو

 ىكب خلود 35 هدجو 2 ناك "ألو تي باحعأ 5 هتبترل

 م”. خنس ىف دادغبب ةساكر اضيا هل تناك دقو رثالا نم سابعلا

 ه) 1طصم ل- خلطت, م. زرخر 1طص 1810. 1, نزال, ءا 2و5, م. 6 نمار. 1261106 000,

 ىقورحلا» 5( 000 امكو.



 ةام

 انتاس «ةيوزؤلا ىأو يل ند نسل نمو رانيد فلا وخلا خانت

 مهتالامع ببسب لاعلا نم ذخا ام ىوس كلذو رانيد فلا
 زئاظملا باكصا رقاسو *داود قا نبال كلملا دبع نب دمك تبصنو

 قاحسا سلجو دهج ّلك اوقلف سانلل اوميقأو اوسبحو أوفشكف
 «مهبلاطيو مثرمأ ى رظني مهل ميهاربا نبأ

 كلذ ببس ركذ

 ىنأ لاقف هتامدن عم ةليل سلج فئاولا نأ كلذ ببس ناك

 لادع لدللا ركع اوندحتف تويحمنا ارماهفنيينلا هتشا# كسل
 انك داخلا كتكوت ىدلا يببسلا هلعي يدم نم كتاولا

 دلثاو انا مهضعب هل لاقف مهتعن لازا ىتح ةكماربلا ىلع ديشرلا

 مآ ىف ىرج امو ةيراخل ثيدح هندحو نينموملا ريمأي كتدحأ

 اهذكتسيل مارد رانيد فلا ةكام ةميق ةكما بلا ءراضحأو اهنمت
 لاومالا نع ثحنو همدخ ضعب ىلا اهمض *اهأر املف اهي تشي الف

 ىف ام لك اوفلتا دق ةكماربلا دجوف ةصاخ لام تيب عمجيل

 ىضم اميف احورشم ثيددل اذه نحن انركذ دقو دلاومأ توبب

 نمو مهنم يختساو هباشكب عقوا ىتح عوبسا كلذ ىلع ا

 © ةميظع الاوما دلامع

 م“, خنس تلخدو

 * خير ككاذ موب هلا ناكو رهاط نب دللا لع تام اهيفو

 م4) 1طن اكطقأ0. 1, نز# "6 رزولا (ع6 هع زص ه0. ظل. 111, م. 8ن.). 136 نب كبحأ

 نتلانخ. 6) 000. ط. !. دوأاذ. ظفلئاأ 5ع ةءصص## داوذ. 60) 000. رابعخاو.

 2) ةكورصرتف مهارحلا. ©) 1مم < قط, م. 1 بركلا,



 نأ

 هيبغ ةيسورف »0 نم ديف دج ملف عقربملا ركسع ةآجر لّماتو برد
 هدنع ام ضعب هباككال رهظيس دجناف هيلع اولكعت ال دبادكال لاقف

 لج مث 0 اوجرفاف هل اوجرْدَأ هباحصال ةاجر لاقف لج نأ ثبل اف
 كلذد دو دنيب اراك ىركرلا زازازاذاناإل .طوجرتا كلر لا
 هلهو ةورسأو يداك ء دولعناف هب اوطاحأو كلذ لعفف لاق هوذخو

 ةافولا كنترضح لو متعلا لاقو تناك اهيفو 8 مصتعلأ ىلا ءاجر

 حنا دنع ركذو ؟تام ىنح ةليح كتسبل ليدل تبيهذ لوقي لعج

 رسب نفدو © تللعف ام تلعف أم ريصق ىرمع ن سا ا

 نمان وضو رهشا ةينامتو نينس * ىنامت هتفالخ تنانكف ىأر نم

 نيعبراو ةينامت نع تامو ام. ةنس نكووا سابعا لو 1

 اهليوط ةيحللا بهصأ ضيبأ ناكو تانبو نينب ةينامث دلو ةنس

 دنبا قوت موي عيوبو «نينيعلا “شح ةةرج ىوللا "بش اكرم

 ةرفعج .ابا ىنكي ناكو مصتعملا دمحت نب قتاولا نوراخ

 ارارلا 0“ تلخدو

 ناميلس نم نخاف الاوما مهمزلاو باتللا فئاولا سبح اهيفو

 نب ذحجا نمو رانيد فلا ختايعبرأ حاشيأ تناك وسقلو بنقلو نبأ

 كلانا لع راع عييويلا يرصب رم 5 2 رانيد فلا نينامت ليكارسا

 فلا 0 فتيبعذل نب نأ نه نحو 1 طوس فلا وك برضف

 نمو رانيد فلا زكام دو 7 حاير نب ميهاربأ نمو رانيد فلأ

 ه) 000. نامت. 2 5) 2له9. ةرمكب. ه60) 000. بيضخلا. 4) لع 20. م. 115,

 لطصم لح ةنطتج, 111, م. 1, كووناأر م. *" ةمو. 1طد جابر“ 0600, ةلصع ماتا 0-

 15. 2 4) آه 000. 0ع8وأ.



 ها“

 م نشا تلخد مث

 كرولا سل د م يح امش
 كلذ ىف ببسلا ركذ

 وهو ةرأد ىف لوزنلا دارا دنخل ضعب نأ هجورخ ببس ناك

 طوسب اهيرضف كلذ هنعناف هتخأ اهأو دنجوز اها اهيفو اهنع 0

 تكي هلونم ىلا برح وبأ عجر اًملف اهيف رثاف اهعارخب دتقتاذ دعم

 000 6 فدي ىرلا كلا اراه لعف ام ديلا تكش
 به مت هاتقف هيرضف راغ وشو ىدنمل ىلا, ىشمو ميغيس نخاف
 ندرالا لابج .نم لبج ىلأ راصف فرعي التل اعقب ههجو سبلاو
 لبخل ىلع اعقربتم رهظي ناكو اربخ هل فرعي ملف ناطلسلا دبلطو
 ىهنلاو فورعلاب ا 0 ادد كو هركذ يو دينتابف ىتآرلا تأربغ

 موق دل باجتسا ىتح لاز اف هبيعيو ناطلسلا ركذيو رجع 0

 00 لاذ | وفا هنا يكتم قاكو ىرقلا لهأو نينا قم
 نم هعابتو هتيشاغ ثرثك ايل 0 وه اذه هل اوباجتسا
 ءآسوو نم ةعامج مل باجتساف تاتويبلا لضأ اعد ةقبطلا هذه

 00 00 منيتعلا ربل لصتاو فقشمد لقا نم. موقو قيناميلا
 00 اطل بويأ نب ءاجر ديلا دجوف اهيف, تام ىلا دتلع
 هل ال لا دان وح 4 يح ىبأ, ناكو ديلا نم لج افلأ
 ةرامع تقو ىف ناك اذا ىنتح هلواطو هتاذح ركسعف هتعقاوم

 هنجانف نيفلا وح ى برح وبا ىقب هتركا هنع قرفتو نيضرالا

 م) 000. دزئعبات. )2  لكمال. م. 112 6 ىراضخلا : ل. هالته ]م عمم 0.



 ةآه

 دب رذعأ هيراحت ال روجكنم ىلا هتهجو ىذُلا دقاقلل ثلق ْنأ

 دق 0 ثنا هءيدب نيب نم مزمهفأف ا دحاب ةييستكلا نأد

 سأر 0 اذه ركاسعلا 0 لاجرلا تيراحو برش تفرع

 ىغبني ناك ام نكمم اذه ناك ولو دهلعفي نأ دحال لوقي ركسع

 ريمأب اكلنمو ىللتم 3 لك سلس ل ممل تفرع كقو 0 نم هلبقت ب

 ىرت ل ككيو موي تاذ هل اولاق نأ ىلع اعيمج اوقفتاف كلذ ىلا مهبج
 ددسئفج ةلثلإ تا رك ذأ 0 ربك دقو ع بس اذه دسالا [ذه

 مهل [رلاقف كذوفرعي نم نه مهج 3 أومدقن ونا كقو دنع كنقش نم

 ار ايلكف عبس اذه : الوقف ل 2 '

 تنأو ع ند ل 0 7 ذللا اذسأ ن 7 نأ راك
 نود لاق ىلع كبلقب فطعي نأ هللا لسا ىالومو 2
 طا خام 0 0 هكااحكإ و ىلع هيي تمكرذو تفرصناف 50

 رذبأ ةورأ 0 لاقف تاس هنأ ليق كح اًايلق ل 2 مه 3

 دلل لَ 2 ةرعيمتو عنيبعك فننفق دنبأ ىدبي نيب 0 ةوجحو 2

 حط 0 سانلا تأرببأ ةماعلا تا لدم 5 حانيأ لدنم

 3 0 0 7 0-0 ع دامرلا 3-1 002 7 اقل 2

 0 0 ةخبلح 6 بشت نم 0 8 دعانم ل

 00 مرو 1
652 



 كرارت

 نيشفالا تام اهيفو 71 ةخنس تلخد مث

 دهتوم ببس ركذ

 ىف اميتك ايش ةكاوفلا نم. مضتعملا عمج ةهكافلا ثءاج ال
 نيشفالا ىلا ةهكافلا هذهب بهذا قناولا نوراه هنبال لاقو (قبط

 هذ ىنب ىذلا ءانبلا .ى هيلا اهب دعص ىتح نوراهغ عم تلمح
 ام دناثأ الا هلا ال فتاولل لاق رت نيشفالا ديلا رظنف ديف سبحو

 دنم دقف دق ناكو هيهفشا ام هنم تدقف ىنأ الول هنسحأ

 فرصنا اذوه لاقف بولهاشلا لاقف وه امو قتاولا لاقف جولهاشلا

 قتاولا دارا املف ايش ةهكافلا نم سه مو كيلا دب دجواو

 كلاسا دل لقو مالتلا: ىدبش ىلع! ًارقا ,نيشفالا هل لاق كارضنالا
 مصتعملا رماذ لوقا ام ىنع ىدوي كلبق نم ةقن ىلإ ةجون نأ

 ] ادبكي ف ةاكويملا],ءاباازخ .قوبدتح اكو: لتغامتا 0000

 ىب ثعبف نود لاق ثيدفل !!ذهب :ثدح .بقو :نب ناميلس

 لاق «سيتحعت ذاف كيلع لوطيس هنأ ىل لاقو نيشفالا ىلا مصتعملا

 اهقوف اف ةدحاو سه لو هيدي نيب ةهكافلا قبطو هيلع تلخدف

 ناف ٌلوطت ال تلقف ةنقهدلاب ىنلامتساو تسلجن سلجا ىل لاقف
 لق ىل لاقف زجواف كدنع سبتحا الا ىلا مدقت دق نينموملا ريما
 لاجرلا .تأطواو .ىنتفرشو ىلا تنسحا ىالوم اب ئينموملا ريمأل

 كلقعي هبدن زو كدنع فققحتي مل امالك ف تلبق رث ىبقع

 كغلب ىذلا اذه لعفا نأ ىل زوجي فيكو اذه نوكي فيك

 علاتحو هلبقتو" بخ ناروجكتم ثسسد ىلا تربك ىنع
- 

 «) 004. ربخكدو هلتعنو.



 ما

 رمغ ناك ىنيحانب لفتبلو ىلا هايتس تانللا, اذه "كنك ولو

 نأ ىرحأ ةلمجلاب تنك ىديب ةفيلخل ثرصن اذا ىال ركتتسم
 ىظح امك هدنع هب طحت اف ةفيلخأ كب كَ هافقب ذخال ةردصمخأ

 لاق امم رايزام نيشفالا لاق انو ترايزالا ءىجم رهاط نب هللا دبع

 لاقف نيشفالا داود نأ. نبا رجر لاق ام ميهاربا نب قاكسال لاقو

 حعضت الو كديب كناسليط عفرذ ال هللا دبع ابآ ثنا نيشفالا هل

 رهطما داوذ ىأ نبا هك لاقف ةعامج هب لتقت ىتح كقناع ىلع
 عبو كلذ نم كعنم اف لاق ال لاق *هكانشتف ال تلق ناف* تنأ

 مالسالا» نيد: خف سيلوأ لاق اةساخنلا نمو وهطلاو مالسالا مام
 نموضعلا كلذ عطقأ نأ ثفخ ىاف لاق لب لاق *ةيقتلا لاعتسا

 كعنم الف كا مرلاب نعطت ثنا لاق توماف ئدسخح

 نمآ .ملف دبلجتسا 2ىت ذو تعفو اذا اهيلع ربصأف اهيلا فدا

 «مالسالا نم ءاجورخ اهكرت ىف نأ ملعأ لو ىسفن جورخ هعم

 ناكو ريبللا اَعِب ىلا تغتلا مث نما ملل ناب دق داود ىأ نبا لاقف

 ىلا هديب اغب برضف دن كيلع (ىسوم اباي مل لاقف مه اعبات نبشفالا

 بلقف ميلا لبق مكنم اذه عشوتأ تنك لاقف اهيذجت دتقطنم
 دقنع دنع نم ءابقلا عماجهم ذخا مق هسأر ىلع ءابقلا اغب

 8 حسبت ىلآ هجرخأو

 4) 15 تقنع. ةءاتزأق قانا ءانطت جد 0) 000. دبيقيلا. 6©) جور



 ةزا“

 *دموقل لاق نيح نوعرفل تيقب اذ اذه مهل لاقي نأ نولمتك

 لبق ىلو ىدجو ىال موقلا ةداع هذه تناك لاق َلْعَأْلآ ْمُكِبر انأ

 ىلع دسفيف اهنود ىسفن عضأ نأ تفركف مالسالا ف لخدأ نأ

 فيك كو بعصم ني ميقاربا نب قاحسا ل لاقف مهتعاط
 نيملسما ىرجت كيكو كنيه قدصنو كقدصنف هللاب انل فلحخت

 اهأرق ةروس هذه نيسهل ايي لاقف نوعرف ىذا ام يذت تناو

 9 اذغ رظناف لع اهورقت تناو ماشه نب ىلع ىلع فيجع

 ,شفالل اولاقف ناتسربط بحاص رايزام َْمَدُق مث لاق «كيلع اهورقي
 [لاق ىلا تفرع دق معن لاق رايزاملا !ذه اولاق ال لاق !ذه فرعت

 يي لع ىلا ىعك لم ”رايزاملل اولاق 8 لاق دتبتاك لح

 ضيبالا نيدلا !ذه رصني نكي م رث هنأ رايغوق ىخا ىلا شاخ دوخأ

 سفن ليتق زقويكب' دناق < كناي :اماف كباب ريغو * كيخأ ربغو ىربغ

 اميف هالد نأ الا دقج ىاذ توملا هنع فصأ نا ثدهج دقلو

 ىتمو ىربغ هب كنومري نم موقلل نكي ل تشلاخ نذ هيث ععو

 فبي ل كيلا ثهجو ناف سأبلاو ةدجنلا لهاو ناسفلا نم

 ةلرنج خرعلأو كارتالاو ةيراغملاو برعلا ةئالت 3 اياك نحل

 بابذلا ةالواضو سوبدلاب ءسأر برضا مث ٌرسك هل حرطا بلكا

 كارتالا ىنعي نيطايشلا دالواو سأر َلَكَأ م انآ ةيراغملا ىنعي

 ةلوج مهيلع ليخل لوجت مث مهماهس دفنت ىتح ةعاس ىف اهناق

 «مجعلا مايا هيلع لزي ل ام ىلا نيدلا دوعيو ةرخآ ىل لع اتق

 لع بجو روك دما عقل لع حبي اذه ىشفالا لاقت

 ه) 0062. 19, 79. 24. 865) 0. رايزاملا. ه) 400101 ع 1طم اكطقلل.: ءك 75

 م. 329. 1ءاصله 000. هثاو.



 كاز

 ىلع ىنلمكيو ةقونخملا لكاي ناك اذه نأ لاغف ذبولا مكقت مث
 موبي لك ذخاي ناكو ةحوبذملا نم امحن بطرا اهنا معزيو اهلكأ

 لكايو اهيفصن نيب ىشه مث فيسلاب اهطسو برضي ءادوس ناش

 ىثح ههركا ءىش لك ىف موقلا ةالواهل ثلخد دق ىأ ىل لاقو اهمحن
 هذه ىلا ىأ ريغ لعنلا تسبلو لمخل تبكرو ثيرلا ثلكا
 نيشفالا لاقف «نتنخ رث هنا ىنعي ةرعش ىنم طقسن م ةياغلا

 ذبوملا ناكو هنيد ىف مكدنع وه ةقتأ ملكتملا اذه نع ىوربخ

 مككوبق ىنعم اف لاف ال «اولاق لكوتملا دي ىلع ملسأ مث ايسوج كعب
 ذيوملا لع لبقأ مث هتلادع نورت الو هب نوقتت ال نم ةداهش

 فرعتو اهنم ىنعلاطت ةوك وأ باب كلرنمو ىليينم نيب له لاقف
 كربخاو ىرس ”كثبأت ىلا كلخْذأ ثنك سيلفا لاف ال لاف يرابخا
 ىف ةقئلاب تسلف لاق معن لاق اهلها ىلاو اهيلا ىليمو ةيمجعالاب

 «كيلا ةتررسأ ارس لع «تيشفأ ذا كدهع ق ميركاب الو كنيد
 فرعت لله نيشفالل اولاقف نايزرهلا مدقشو 3كرمللا يح

 نبتفالا ا ادا وع للم نار اذه

 عفأداتو وهم مك قرت يأ نايزرملا دل لاق م نابزرملا !ذه  اولاقف

 كيلا لدكي فيك: لاذ لوقت“ ام“ هيكل لايؤط, اي نيشفالا(لاقق

 لاق ٌلقف لق ىدجو ىأ ىلا ىنوبتكي اوناك امك لاق كنكلمم لقا

 ”*[نكب ةينسورشالاب كيلا ىنوبتكي سيلا" نابزرملا لاق لوقا ال
 هدبع نم ةهلألا هلا ىلا ةيبرعلاب هيسفت سيلفا لاق ىلب لاق اذكو

 نوماسهلاو كلملا دبع نب لمحت لاق ىلب لاق نالف نب نآلف

 ه) اطنعءوام» زن ممتع. ممصماناأأ 1م ]111 مدصتخعملا باكاصأ. 85) كنب 16

 !-خاطق# كعلطاو. 0 000. تيبشف اذا. ©4) 000. اًذكف هنسورتتالاد.



 ةأ“و

 اهيف هتاجاجتحاو نيشفالا اهب خابو تارظانم ركذ

 ىف دعب نكي لو رشانيو نيشفالا تّكبي نا مصتعملا بحا
 يد رضحأو يوصنيلا تلو نم لا رادلا_تيلخأ»:ديدشلا سبل

 نب ميغاربا نب قاحساو داوذ نأ ني دجأ رضحو هوجولا نم
 رايز أو نيشفالاب قاف تايرلا كلملا دبع 0 ديس متعصم

 ”نيلجرو دغسلا كولم دحأ وهو “ سكرت نب نايزرملاو ذيوملاو
 اعدف تايرلا كلملا دبع نب دمح# هل رظانملا ناكو دغسلا نم

 ام امهل لاقف ةّتر بايت امهيلعو نيلجرلاب كلملا دبع نب دمح#

 دمت لاقف مسحللا نم ةيراع يب اذذ اكروهظ نع اغشكف اهنا

 تف 5 مامأ اأذهو ىنذوم اذ معن لاقف نيذه فرعتأ

 نيبو ىنيب نأ كلذو طوس فلا امهنم دحاو لك ثيرضف اًدجسم

 بوف مهنيد ىلع موق لك كرشأ نأ اًطرشو اذهع دغسلا كولم

 هاذختاو مانصالا اجرخاف مهمانصا ديف ناك مهل تبي ىلع ناذاغ

 ىلع امهتبرضف نادلبلا كلت رم ىلع ضقتني نأ ثفخ اذجسم

 ريرخلاب هتنيز دق كدنع بانك ام دهحت لاقف امهيذدعتل افلا كلذ

 م باتك اذه لاق لجو زع هللاب رفكلا هيف رهوطلو بابيدلاو
 هك مويلا وض ا موقلا نيد دبفو مكعلا بادأ حيف ىأ نع

 1 كدعمو كلذ ىوس ام كرذأو بدالاب دنم عتمتسأ كثنكف

 دليلك باتكك هلاك هتكرتف هنم ةيلخل ذخا ىلا ذجافل ىرطضت ملف

 كسلا نم جرخ اذه تننكظ امو كلدنم ىف *كدزنم بانكو دنمدو

 ه) 1طمم '!-ةلطت» شكر 1طم آ[طقل4. 5. هز" م. (م. "5, 1) شكرت. 1ةأةاعطتت زم

 قم. 0ع مهم دهاكقمتقهر م. #15, ىفسكر 5) نالجرو.٠ 6ه) 0 كورم»



 ةأ1

 اهربسنحل ىلا .عفغاس نم اكرم كلود وحل ىيرسساو | نحط
 خاتيأ ىلأراصف مضتعملا مان دقو مصتعملا راد ىاو اليل ناكو سحا

 تنك سيلا .خاتيا هل لاقف ةحيصن نينموملا ريمال ىدنع نأ لاقو

 ىلا ربصا نأ ىننكي سيل نجاو لاقف نينموملا ريما مان نق انهاه
 ربخ نينموملا ريما ربخ نم ضعب ىلع بابلا حاتيا قدف دغ

 ءدنع تابف نركابي مث عاتيا دنع تيبي مصتعملا لاقف نجاو
 ىدف هدنع ناك ام عيمج بخاف مصتعملا ىلا دب ركب حبصا اهلغ

 ديلظو هيلع هلماحت هملعي دَسأ نب ون ى رهاط نب هللا دبع ىلأ
 مصتعللا حب بتك ام دماعي يون ىللأ هللا دبع بثنكف ةعايض ىف 8

 نسا ديلع درو اذأ ىنح ل تقهاتلاو دجباحكأ عمج هرمابو درمأ

 ىلا رهاط نب هللا دبع بتكو هلهو هنم فقئوتسا نيشفالا نبأ

 نم ةلغ ىف نسحلل جرخت هتيالوو حون لزع باتكب ديلا بتكو

 مصتعملا ناكو مصتعملا ىلا دللأ دبع دهجوف دللا دبع ىلأ دهجوو

 نب ىسيع نب نورا ىكحن «رودي امك اهتحت نوبوني لاجرلاو
 ةظانمل هاد ىف مصتعملا هدقع ىذلا سلجملا دهش هنأ روصنم ا
 « ىشفالا



 هأم

 نحاو نينموملا ريما .لامو هلام نأ هملغي نيشفالا هيلأ بتكف

 ناكو هللا دبع مهقلطاف ةنسورشا ىلأ اوضميل موقلا قالطا هلسيو

 ترذاوت املو «نيشفالا نيبو هللا دبع نيب ةغشحولا ببس كلذ

 دعني نييشقللا نرحل مصتسلا هل بعتب ىشفالا نم هذه لاثما
 «مصتعملا دنع لاح

 نيشغالا اه اهب مث ليح 3

 0 لصوملا فيرط ذخاب 7 دارك | مصتعملا

 1 دالب ىلا ةينيمرأ فيرط لأ ربصي م فاوطالا 7 0

 دالب نم عجرلبو كرنلا دالي 0 دالي نم رودب 0 انمانتسم

 ناكف مالسالا لغا ىلع روشل روش "ام وأ 000 دالب ا كرتلا

 58 58 0 0 خيح 00 ا هدأوقو رسام

 لغاشت' موي ىف مهلاثماو اغبو حاتياو ا لثم رانكلا "كارخالا
 هلكاو قارلحألا كل لّيللا:لوأ قلع اوفرصنأو مهمس اذاف مصتعما

 فاوطالا ىلع دلاقتاب ردبعبف بارلا , كا 2ىك ا لامك روهظ لع

 نبتفالا داوق ناكو هنبالو ةينيمرأ تنثاكو ةذح ابس باودلا ربعبو ا

 ىغبني ام ةرثكو هدعبل نكه الو متيرمالا اذه ىرا ام نجاو

 لتقي نيشفالا مهف نيشفالل هاك لجرلا بهذف هل دعي نأ

 ه) 4قلنل1 مث. 42) 004. علظن. ةطدم 'لنخاطكع علطأ , ةه4 000. ف. ه0-1م
 2. ممر كل معتذمأ ءنع انأ رءععمأ.



 ةأا/

 كلذ ىف ببسلا ركذ

 دينات ال ةيمكل ضراب هماققمو كباب هبرح مايا نيشفالا ناك
 *ةنسورشا ىلا اهب دجو الا اهريغ نم الو ةينيمرا لها نم ةيده

 مصتعملا ىلا هللا دبع بتكيف رهاط نب هللا دبعب كلذ زاتجيف
 نم نيشفالا هب دجوي ام عيمج فرعتي مصنعا بدكيف بك

 املك نيشفالا ناكو كلذ هللا دبع لعفيف ةنسورشا ىلأ ايادهلا

 نييامهلاو ريئاندلا نم هباحكطأ طاسوا ىف هلج لام هدنع دجون

 ريناندلا نم هقوف اف فلالا * نيب ام* لمح لجرلا ناك مهتقاط ردقب

 لسر لرن ذأ كلذك وه انيبف كلذب هللا دبع ربخأت هطسو ىف
 رهاط ىب هللا دبع مهيلا هجوو روباسين ايادهلا مهعم ئيشفالا
 مهل لاقو مهنم اهذخاف نيياه مهطاسوأ ى دجوف مهشتفو مذخاف

 دلاومأ هذهو نيشفالا اياده هذه اولاقف لاما اذه مكل نيأ نم

 لاومالا هذه لثمم لسري نأ نيشفالا ىخا دارآ ول متبذك لاقف
 ميطع لام اذه نال هنقرذبو هتسارح رمأل كلذ ىنملعي ىلا بتكل
 بتكو هلبق تنل هاطعاو لاما هللأ دبع ذخاف صوصل متنأ امنأو
 لثم تهجو ىوكت نأ ركنا انا لاقو موقلا لاق اه نيشفالا ىلأ
 سيل لاملا ناك ناذ هقرذبأل ىلا بتكت لو ةنسورشا ىلا لام اذه
 نينموملا ريما دب دجوي ىذلا لامأ ناكم دنجل هتيطعا ىقف كل

 نم لاما ءاج اذاذ موقلا معز امك كل لاملا ناك ناو ةنس لك ىف

 نينموملا ريم كلذ ريغ نكي ناو كيلا هتددر نينموملا ريمأ لبق
 كرنلا ورغأ نا ىيرأ ىال دنجل ىلا هثعفد امماو لاما اذهب فقحا

 ه) 000. ط. 1٠١ ةنشورسأ. ان) 0 نيام“.
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 هنأ

 امهنيب ثعقو هنأ كلذو نقرا طيعوو هللا دبع لتقب روجكنم
 اولتاقو هوعنف ليبدرأ لخاب عنتمأو هللا دبع برهف ةيظانم اليف

 علبو اهيظع اركسع ديلا جوف مصتعم لا كلذ غلبو روكاكنم

 هدصقو ليبدرأ نم بمخو كيلاعصلا هيلأ عمجو علخ روجكنم

 مزهناف دعقاوو مصتعملا ةهج نم بخ ىذلا ركسعلا عم ثكاقلا

 دعلصأو هانبف عينم لبج ىف كبابل نصح ىلا اراضو ار وكيت

 دكاقلا ىلا ةوملساو رهش دعب دباسصأ ب بتوف هيف نصح

 8 ىأر خوف زم حب مدقف هبراكإ فلا

 "5 خنس تلخد 0

 3 دححاشوو دجونو ىسديرسك ىلع .سانشإ مهصتعملا قيبلجا اهيفو

 لك لعد عاو نم رس رايزاج مدق اهيفو © كولا مانغ 8 اهيفو
 كباب ىف نيتيب لاق “كلما دبع نب دمحت نا انيكذ انكو ليفلا

 *اهنو راوزاج ىنعا هبشا.!ذهب وهو لج ان

 لا نظيف ال يعاداعك ليلا" يبمح نق
 )ا : ىذل الإ 2 - . 00

 لح نيشفالا و رايزام ره 0-0 نو ةنبب عمج 0

 طف ةئاعبرأ رايزام بردضف لعف ام بوضو دبتاكو نايضعلاب ل طع

 لح اهيفو 8 بلصق «تعاس نم تامو يفرم ءام بلطو

 ه) الآ عرصمع تايبؤلا. 1ذدم '!!-ةخاطتع طقطعا طمذءعع مءعرموزءنأمو ددط ةدضم 223. 83) 16-

 ا5ان13 لأ عيرسلا.
 تك



 هأة

 رايزام مصتعملا لأسف مصتعملا ني ىلا هدي نم اهلصوا كلذ

 اا ىتح هيرب رماف اهب رقي ملف بنكلا

 55 عم ىقنلاو الطب اءاجش هسفن ىف نآك هنا قرحلا .اماف «كباب

 لخدي نأ ديري الاجرو الاوما عمج ناكو بعصم نب ميعاربا نبا
 خضيغلاو لبخل نيب ميهاربا ىب دمحم هضراع املف مليدلا دالب اهب

 باجصا. ىلع خردلا لج_مليدلاو .ليجاريهلصتم عضيغلاو رخشللا
 رو ةضيغلا لخديل ةيرض ريغ نم هضراعم راس 05 مهفشكف ديت

 ديلع لج ىتح ةضيغلا نم برقيو سانلا فشكيو لمح لري

 اريسأ هذخأاف *ليحاح نب دنع* هل لاقي دمت باحكا نم لجر
 باودلاو ثانالاو لاما نم دبحتت ام عيمج ذخاو هباحتا دنجلل باو
 هدب تدف قردلا اعدو *” سشحررد ديخأ لعب ده زمأو خلع

 كلذكو فذ نم تعطقف *هالجر تدمو دقفرم نم تعطقف

 رماف ربغت الو ملكتي رو تنشأ لع قردلا دعقف ىرخالا نيل

 فلاخ ةتسلا هذه قو © نيلبكم اولهح هباككا اماذ. دقنع برضب

 <« ناجينرذاب نيشفالا ةبارق “ىنسورشالا روجكنم

 كلذ ىف ببسلا ركذ

 ىو كباب نم ةغارف ننع نيشفالا نأ كلذ ببس ناك
 الام هزانم ضعب ىف كباب ةيق ىف باصا اذه روجكنم ناجييرذأ

 ناجلا ىح نبال كلش دناعط ةديا نع ا 0
 هو هركناف هيف روجكنم بنتوكف لاملا ربخ مصتعملا ىلا 3

 ه) قلم. 5) 000. ديلجر. 6) 008. ط. !. ىنشورسالا.



 زون

 دفوخاتي ىذلا عضوملا نم فونتو هيف ىذّلا رجشلاو فياشملا
 يف 00 9 نب هللا نبع 0 املف هباحكاو 1-0

 ركاسعلا يك ةردصوقب فرعيو ىداهلا ىلوم ميخأربأ نب بعصم

 هبلق ناك ىذلا دقعلا رايرام .مع- نبأ امد ايران تقدخاو

 هيلعاو نسحلا بتاك نأ ىلا دلبج نع هل هتيحنتو رايزام لع
 لعف كلذكو نيشفالا ربخ ةربخأو رابخالا نم دحعلطتي ام هبمح

 0 نب هللا كيبع ىلع نرذ رابخالا هذه تناكف تاع

 5576 9 هك ناو بتو وه 1 ا

 كلذب دل بتكو هيله 0 براكب الو هيف دل ضرعي اف دكابأ

 0 حافلا ىح 7 0 يمما#

 دقو مهتأرو نم برحلا ا ب ورا هيلا 00 عم

 « مه ساب اوكلض ىنح مهيديإاب ذتنيح اوطعاق كلخو رايزام ا

 ددعوو 1 نكيكإ ف لصحو رايزام رسأ 1 رهاط ند هلأ تقح نآكو

 حفصلا نينمؤملا ريما لُسي نا نيشفالا بتك ىلع همم مهظأ وه نأ

 رايزالا رقاق هدنع بنلا ن 3 ملع دق نأ هللا نبع ههلعأو دنع

 نب قاكاشا ىلا رايزاما عم اهب ا بنلآأ تل كل ذيب

 قاحسأ ”لعفف بتكلا ىف رايزاملا لاتدج التل مصتعملا دي ىلا الا

 «) 000. ىذلا. 85) 008. لاقف.



 هلآ

 لاوطالا كلش ' اوبهتنا] قلمك لايللا ةتحت يلق نيدتسلاب اولبكو و ىقيام
 اولتق نيذلا ىلا اشيج هجوف نسل ىلا ربخل ىهتتاف «لاغبلاو

 مهنم ذخاف 0 ىف هلبق نم رخآ انتبِج 4 عسل

 1 تابع ىلإ نراك 5 ا ع سشأر 9 نافل

 اوذخا .ةملايدلا كئلوأ ةعامج ناكو قيرطلا ى تاف رهاط نبأ

 ميهاربا نب مح مهب رذنف مليدلا نوديري ةضيغلاو حفسلا ىلع
 أوذخأو ا ىتح ةريغو ذيربطلا هلبق نم هجوف بعصم نبأ

 ناكو «نايورلا ىلأ رابذورلا قيرط ىلع اوذخاذ فيرطلا مهيلع
 ةئالق اهتراوني ةتالث ناتسبط لابج نأ رايزام رمأ داسف ببس

 نب * "نامعسدادنو هيخا لبجو '"دنوادنو لبج 0 « نالوأ

 ىوق اهلف بان نب باخرس نب نيورش لسجو نراق “نب ذادنالا
 ةقناو رايضوق ديخأ ىلآو هباب دمرلاف دمع نبأ ىلا تعب رايزاما رمأ

 ةيراحل لاجرلا ىلا رايزام ٍباتحا املف «دلبق نم ايلاو كانه ىلأ
 امكلبجع ملعا امتنا لاقو هاخاو همع نبأ اعد رهاط نب دللا دبع
 ديلا مو /نردلا' ىلا كنكو لب هيدا قب ريض لاقإ اهككربغأ 1
 دق هنأ نطو رشاط نب هللا دبع برحيل لهسلا 0 ركاسعلا

 نكي ل لبجل نأ كلذو رايقوفلا هيبخاو همع نباب لبجل نم فوت
 ةرثلل فيرط ةبراحملاو ركاسعلا هيف سيل هذال دنم قوي هذا ىظي

 ه) 000. لوا. ة6) 1طصم 'لءةنطتع رزسمارسلا داحنو. 01. لوعانأ ص .0٠ 2) ذع 000:

 1سم '-خاطأ# ناجنس !دنو. 2 000. نيذادنالا ىم. ه) 1ددم 'ل-فغطتع هقلثأ

 ىرد هل لاقي. نر 1ذدم ”ل-هاطكم أ 20متر, م. 111 ىردلا. 1116 ةقفنأ: ىذلا

 لييكلا ىلع هدعب هالو ممصم# ةمع نبأ كعب.



 نأ

 نب هللا ؛دبع نزاخ* وهو “ابصلا نب دم ىلا كلذ تمأس
 نسل ىلا اجرخث لاف رابقوق ىلاو ركسعلا 'ىلع ةربخ بحاسو رفاط
 ؟ىت اذه لاقف معن *الاق للاب ل دش قاقأ نيالا نبأ

 تكاكي" نييز نب ىلع ركذو « دديبق اونلج#و أ .ةديعيشملاف ذب تربح

 نيورشو رايزاملا ىلع هبحو ةضوج ةآارش ناك قمل كلذ نأ رايزام
 كلذ عيمج لج رايزام: ناكو مثرد فلا فلا رشع ةينامت رايرهشو
 دنأو نامالا ىف ديلا بخ هنا رهظي هنأ ىلع نيسفل نب نسلل ىلا

 عنتماف ديبأ لابج دل لعجو هدلوو هلامو هسفن ىلع دنمأ لق

 نع سانلا فعأ ناكو دنع ةففعوا كلذ“ نما نكتسلل قيد سل

 ميعاربأ نب رهاط عم رايزام ذفنأ حبصأ املف رانيد وأ مثرد ذنخأ

 عم هذاغنا قرهاط خوب هللا دبع باتك دروو قرأ ميهاربأ نب ىعو

 7 نسل ثعبف لحارم ثالث رايزام اوراس دقو روصنم نب بوقعي
 8روصنم نب بوقعي عم هذفنأو ةدرف

 كالهلاب داع ةّلادلاب منح كر ركذ

 ا ىلا لارمالا ليج رايرام اجا زايهرقلاب سل ونا اه
 رايضوفلا عنتماف دعم شيج ذاغفناب رمأو را نم الاغي ديلا عفدو

 اهلمحيل اهأبعو لاومالا جرخاو خو مهيف ىل ةجاح ال دنأ لاقو

 اولاقتف, نينكامو افلا اوناكوةملايدلا نم رايزاملا ,كيلامم هيلع بنون
 ك1 ل تتحول. ىلا تيل ساو انبجاصج تركخ عل

 ه) 0 جاببصلا» 5) 000. كيبع راج. 6) 004. لاق. 4) (0هدز ءءاسته ةهتزتوأ.

 000. خلق. 6ه) 0 ندد“ كوماتك, 111, م. هرب, 3 ١ 360. ه؟, 7"؟ءالر 11, م. 4
 ن#لنر

 /ث) 0 نيسكالا,



 ةأأ

 ىلع مقتناف « دلك كلذ ىلع ىوتحاأو نابلسلا حداقبو ” ريطاسازوا

 5 0 ندا 0 بم دسيإ محفس ناك اه عبهمج نايح

 0 3 ىلا 50 51 8 بو دافأوف ف رايعوف ىلا 0 اريخ
 ل5 3 هنا حملعاف راي ايزاس ذك رار اع دشرص 4. موس 0 مج

 00 5 دعب ا هيلع ددرب م 9 دبلع اه ايراطأ

 و نب 006 1 كدبب 0 0 أ لس 2

 نأ رمأو مهلاومال دللا دبع ضرعي رثو مصتعملا ىلا مهلمحيل
 دلاسو هرضحاف رايزامأ لأ نسل تيعضراجراكلاواو عيمج * ىفيصتسي

 بتكو رايهوق رضحاف مثدنع الاومأ نأ ركذ اموق ىهسف هلاومأ نع

 دنادخو دتافت دنع * رايزام ركذ .ىخلا لاما. هنمضو اباتتك هيلع
 يملا ندي 0 من ه«سفن ىلع دهشاأو ةزرونك باكأو

 ءركُذف هيلع 5 رايواملا ىلا اوريصي  ىإ, تريضحا نا
 رايزاما لاق ديلع دهشنل رايزاما ىلع 0 ام لاق هنأ مهرضعب

 نوعستو ةّنس ىبحتو ىلاوما نم ثلج ام عيمج ْنأ اودهنتا
 0 ذخعطق را كثسو صراخ رع ةرشع 0

 ه) 816. . 5) 000. بسك. 6) 000. ط. ٠ رفصلا» 0) 000. كعتاو. 62

 ىصقتسي. 1سم '-هاطت# ىلع ىصقتسي. ) 209. م. 110 200. فلا. 3)

 اذود ابد.



 هأ.

 نكنأو ةكركأل نم كتعنم ةلع كل تفضح نأ ديلا بنكأو كئيب

 هلمحنسو لمحت ىف ديلا ترص لاو “ تيفوع نآف مايأ ةتالت ملاعنت

 نييهمحتو نيقنملا قوي دج ىأ مت: 4 كم: كلذ( لوبق«للعا,نخ
 رظتني سيمطب هركسعم ى وهو نيس نب نسل ىلا ابتك ىسوم

 000-0 نسل ىلا بانذلا لصو املف «مقن الف كتاف لاو
 حبصأ اني ةيراس او هنن ىنح ةليل ىف لايك تالت و أسو

 6 عدو طخ عمو رايهوق ل.عوم موس وخو نابامرخ نأ ر م

 ”وصت انم نشغل هلإ لاقت خاسرفا» سأر ىلع هاقلتو بكر ن ا

 نيورش لابج تحتف دقو عضوملا اذه ىلا هجوت لو انهاه

 دكيلع ضقنيف موقلا كب رحغي نا كنموي اف كءأرو اهتكرتو
 مهنكم ال فارشأ موقلا ىلع فرشأو لب كك عجرأ دلل ام عيمج

 للكأ نا ديراو عوجرلا ىلع انأ نايح هك لاقف هب اوك نأ ردغلا

 ىاف تنأ ضما نسل هل لاقف ليحرلاب ىملاجر ىلا مدقتاو ىلاقتأ

 كوفاوي ىتح ةيراسب ةليللا تبو كفلخ كلاجرو كلاقتاب ثعاب

 « نسل ةفلاخ ىكلعردقي رو روف نم نايح يركن دغ نم ركب من

 لابج نم *ىنوبلب وضو رضاط نب هللا دبع باتك هيلع درو مت

 دبع هرمأو اهب رايزاه لام رقكأ ناكو كابج نصحأ نم رمرشأ حذو

 نراف لمتحاف لاومالاو لابخل/ كلن نم ديري امم نراق عنج الا دللا

 نانتساخرسو رايزام رئاخذ نم لاما نم كانه رايزامل ناك ام

 ه) 000. تيقوع. 5) 1ذدم ”!-ةنطتع رابزام“ م) 000. طب لع هدرامل» 0) 00.

 عفصي. ) 0 نوبل آ1طدم :!- خطك روكب رث) 000. كملي. طمعا ممو5و6ه6 كلم.
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 مهلصوو مكسفنال نامالا اوذخو ملتزانم ىلا اوبهذاف "مكب وسا* نأ
 نايح لوخد رابزام اخأ رابهوق غلب ط <« فارصنالا 0 مسهل نذأو

 دلكو هسبح نم ىنانسربط 00 ىسوم 23 دمحت فلطأ ةيراس

 رام اهلف 0 0 ددانام 1 ا نب 5 هيلا

 نم ىابح ل لاق رايهوق 5 ةربخأو نابح هلل (نىدييوم نب ل

 دفرعبو ءافلذل فرعي دالبلا هذه خيش اذه لاق دجأ يعل اذه

 ريقصلا نب دجأ تحت نايح ىأرو رشاط نب دللا دبع ريمالا
 ثعبف هاريل هيلا هدوقي نأ هلسي ديلأ ثعبف اليبن امخض انوذرب

 دا ربخاف لوسرلا عجرش نينموملا ريمال رايزام 0 رايزاط انف
 ق طاغن و دكتكو رايخوق ىللأ بتكو 4 كلذ نابح ىلع بيضغف#

 رهاط نب هللا دبع ريمألا مع نيسلل نب نسا لتتم كرنتو كرمأ

 عضتو كاخأ هيلا عفدتو كئامل دبعلا اذه نامأ ف لخدتو

 لا دكليمو كل ككرشب نيبسلل نب نسل كيبلع لفقدعأو كردق نم

 رمالا لوا ف تطلغ دق رايهوق هيلا بتكف هديبع نم دبع
 نأ هتفلاخ نا نمآ الو دغ دعب ديلا ريصا نا ٌلجرلا تدعاوو

 نم كتلنقو 0 نأو ىلاومأو ىلزاذم مجبتسيو ىنيراكو ىنضهاني

 © حبق 0 ام دديصلا ةانعشلا كتعتو اننبب انئيب ةامدنلا 20 جباككأ

 ه) 000. مكموشأ. ) 000. ط. 1. رييفصلا. 2614. 0-1, م. .ل رقصلا انن ةعنعأ

 آمأنذف 000. 6) ةآسد بغر» 4) 000. كلذ هب ناببح بضغقف. 6 000 نمل.
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 ةوم

 «دقنع تيرضف هب رماف وه وه معن اولاق ناتساخرس !ذه له

 00 نب نراق سيمط ةيحان نم ةلبج نب نايح بناكو
 نراك ناكو هذجو هيبأ لابج ىلع دكله نأ ل نمضو ةعاطلا ىف

 نب هللا دبع ديخأ عم ا هدوق دو ئحل نبأ اذه

 نابح دلامتسا املف هنابارقو هداوق تاقث نم ةدع امهيلا مظو ٍنراف

 ةخيراس " ةنيدمو لابل ديلا ملسي 0 أ نراق ل نهضو حبلا نامطأ

 0 ا ةاساو نأ غل وايه تسالا

 هل لكسف رهاط ىب هللا دبع ىلا نايح كلذب بتكو نامضلاب

 فقوتلاب هرماي نايح ىلا بتكو لأس ام ّلكب رهاط نب هللأ دبع

 ؛ٌلدتسي ام ىنراق نم نوكي ىتح لغوي الو لبخل لخدي الو
 كلذب نراق ىلأ نايح بتكف ركم هنم نوكي التل ءافولا ىلع هب

 رد لح فرم حلا !نواق قي اذالا دابا ذجلا راه طحت
 دباحكأ مهب قدحأ !رتاهظأو مهحالس ًاوعضوو اولكا املف دماعط ىلأ

 ديلا اوراص اهلف ةلبج ند نابح ىل مهب دجوو مهفتكو حالسلا ٌّق

 ه6 لابج لخد ىتح هعمج ىف نايح بكرو مهنم قتوتسأ

 كسبح ىف 'ايضوك هوا هل لاقو فقلقو متغاف ربخلا رايزام غلبو

 قيقن كلفتتو طايح فاكشلا يام نيلسملا 'نمااغلا نورشع

 ءالواهب عنصت اذ كتابا قو كنيب لضأو ياسا ا امنأو مهب

 منا 1 يت و وح اخ نأ رماف كدنع نيسبحلملا

 5 مهل لاقو هطرش بحاصو هجارخ لو كافلكو ذباتكب

 كار ديلا برعلا كليا دلقوا لاكتالاب مكعايضو" كراتمو [مكمرح

 م) 000. ظئيحم وأ. 3) 004. ٌليسسي. 0 1مم 'لحفاطتعر 1ص اكطملل. هن 0

 رابعوف نأ آماند ةسرعت, ال116 6010 راههوف ةرانل 861405011, م, هش ه6



 وال

 ناتساخرس ىلا ربخل ىهقناو ناتساخرس ركسعم ىو روسلا ىلع
 ياه جر برهلا الا هي ل نكت ملف جيجضلا عمبو مامكل ف وهو
 ام عيمج ىلع اولوتسا ىنح عنام ريغ نم سانلا لخدو «ةلالغ ىف

 لاق فسوي نب هارز تدحتف «بلطلا ىف موق ىضمو زكسعلا ىف

 ثلجوف فيرطلا ةرسي عضوم ىلا ترص ذأ فقيرطلا ىف انآ انبب
 كليو تنأ نم ثحص ىنللو اذحا رآ زو صرلاب هتمحنقا مث دنم

 ميسج خيش وه اذاو هتجرخاف نامالا ىعي راهنير جصي لجر اذاف
 بحاص ناتساخرس وخا هب اذاو رايرهش انأ لاقف تنا نم تلقف
 ناتساخرس اماو هقنع برضف نيسفل نب نسل ىلا هتلمخ ركسعلا
 كنع لوف شطعلا ه هدهج :املف اليئلَع ناكو دهجو ىلع ىضم هناق

 ءام ىنقسأ نالف اب دعبن نم جباككأ ضعبب حاصو ىقلتساو ةضيغ

 اذه نم هب فرغا ءانا ىبم سيل لاقف شطعلا ندهج دقف

 رظنف هب ىقساف ىنبعج سأر 0 ناتساخرس ل لاقف عضوم أ

 ال ملف اًنكلما دق ناطيشلا اذه مهل لاقو هباحا ىلا لجيلا

 كلذ ىلا هوباجاف نامل تاسعا سلا ناطلسلا ىلآ هب بنان
 ىنوكرتاو فلا ةقام ىنم اوذخ مهل لاقف افاننك 500 دحيلع أوبتوو

 "اولاقف اناريم اوناه لاق اهرضخأ اولاق ايش مكيطعت ال برعلا ىف

 نيس اك ة لاق ناريم انهاه انل نيأ نم
 كلب دم فقيبئاوم او ٍدوهعلا ا لزتملا ىلا ىم"اوريص

 5 و ! نب نسحلل ىلا دب اوراصف

 يضل مهتمهم مهنم" ا أاوذخأو مهسوور وب ظف
 ” مهلأسو دجباككأ هوجوب اعدف . نسخ ىلا ا باحكأ هب ىضمو

 2 000. لاقف. 82) 52106 1م01ةأنصءأع ةءهتتلأه ةانتتأ. 00 مهسعنأ دانون هتمأم ال
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 ةء

 فاخب نم ىتف نيتسو نينتام ةعاجشو ةوق هيف نم لمآ لها نم
 لاقف نيفاهدلا ةركالا ىلا ثعبو مهترظانم ديري هذا رهظاو دتيحان

 ةنطلا لضأ مهو مهردغ نمآ تسلو برعلا عم ماوه ةالواه نأ مهل

 مكفلاخ نم مكركسع ىف نوكي الو اونماتل مثولتقذ مهتعمج نق
 كانه ةانق ىلا مهب اوراصف نيقاهدلا ةركالا ىلا مهعفدو «مهفتك مث

 قاع نر فلج رلقلا ابآ ىف مهب أومرو مثولتقف تيرخ ىف

 نأ اولاقف ةفقاوم ا لاه مهبلاطف ىندملا لها نم نيسبحملا ىلا

 'ادحاو اكيرد انءآرو نا ملع ولو ةريخذ الو الام انل فْبُي ل كبحاس

 لاقف بلطي ام ةميقب انكالماو انعايض ىطعن انللو هجرختسال

 دج ملف لاملل اولاتحاف اهيف ملل قح الو كلملل ى عايضلا مهل

 0 ها اوالكط قيال جق نيذلا ةكالا كيلو لاقف ايش مهدنع

 ةليمج ةيراج نم ناك ام الا مهمرحو عايضلا بابرأ لزانم مكتحإأ

 اولتفف سبل ىلأ أوريبص مهل لاقو كلهلل ريصت اهناف مهتانب نم

 مهمرحو مهلزانم نم ملل تبهو ام اوزوح مث الو عايضلا بايرأ

 ناكو «دنم اولبقي ملف افلا نيرشع ىلع اومدقي رثو موقلا َنْبَج

 سرح عم اليل نوئدحاتي 0 يي

 ضعبب مهضعب سناتسا ىتح بعصم نب نيسحلل نب نسل
 نب نسل باحكأ ؛لخدو هملسف روسلا ميلست ىلع اورماوتو

 نأ ريغ نم ةلفغ ىلع ناتساخرس ركسع ىلا مهعضوم نم نيسلل

 000 و را صم سيلا خم هيجان كادر

 ةليح نولكتا ع نأ ففغشاف كلذ نيس نب نسل غلبو طئادل نم

 ا سا 17 ا

 2) 4. مهفيك. 5) 000. دحاو محرم 0) لحرو»



 وو

 ناتساخرس لزنو اهمأيا ىف ناتسربط لها ىلع ريغت تناك كرتلا نال
 رهصو سرحلل اجاربأو اقينو اقدنخ اهلوح ريو سيمطب اركسعم

 مهنم برهف ناجرج ّْلهأ عرفف تاقنلا دب لكوو ايتو اباب اهيلع

 0 رهاط نب هللا دبع ىلآ ربخلا ىهتنأو “روباسين ىلأ موق

 نب نيسشل نب نسل همع ديلا دجوف ناسارخ ىلع مصتعلا
 كعركمسعب , ناناوقارب ناهرجو انج ةويوت سميح

 هنبي راصو اركسعم قدنخلا ىلع نيسفل نب نسحلل لرنف قدنشل
 نب هللا ذبع اًضيا ثعب مث «قدنخلا ضرع ناتساخرس نيبو
 تحن ل عر كسعف موق ىلآ فالآ ةعيرا ىف ةلبِج نب نايح رهاط

 ىب ميضارسأ نب دمت هلبق نم مدصتعم ا مجوو نيبورش لابج

 ديلا مضو فيثك عمج ىف ميهاربا نب قاحسا اخأ بعصم
 دجوو ةيربطلا نم بابلاب ناك نمو دباعلا ىربطلا نراق ١ نب نسل

 لخديل ىرلا ىلا "دنوابتد بيحاص راه.ىسلل نيروصيننم
 دنوابندو /زراللا ىلا ياسلا ابا هجوو ىرلا ةيحان نم ناتسربط

 لها كارا 0 :املب ليخلا تقدحاف
 بناج ّلك نم ّْلأ تفحر دق ليخلا ىأ *هدنع نيسبحملا ىدملا

 ملف مصتعلا ىنعي مكيف لسيف مكريما ثعبيل مكتسبح اًماو
 مقناو هيرح ىلا مدقنا تسلو افلا نورشع متناو مكب ثرنكي
 اش مكنم ناك نمو مكليبس ىلخاو تنس جارخ ا اول ىتآرو
 نوكأ في “م نمو * هلام حيلع تددو ينو ,ىف لانقلل هتمدق أيوق

 ةظففل نم هتريص افيعض وا اًخيش ناك نمو متيد ثذخإ ىف

 مثريغو داوقلا ءانبا نم عمج ناتساخرس نأ مث ؟نيباوبلاو سارخلو
 ه) 000. طب 1. كتوانيد. 6) 000. راللا. ه) 000. دنع.. 0 40 008. ملو.



 نيا

 هسرح بحاصب امدو بضغف كيأر هيف تيضمأ الاو با عجر
 ىيتعكر ّلصي ىتح ه2 نذاي نأ مالغلا دهلأسف مالغلا بلصب مان
 اوبذجت عذج ل جدلا ىف دعي وهو هتالص ىف لوطف هل * نذاف

 ةيراس لها رما مث تامو فقنتخا ىتح هودمو هنالص نم مالغلا
 لضا راضحأ ىف ملاسنا باحطأا ىلا مدقتو لما ىلا اوجرخ نأ

 لاقو لمآ ىلا مهعم ىضمو اورضحاف برعلاو ءانبالا نم قدانخلا
 مكيلع لمآ لها دهشاو لمآ لضا ىلع مكدهنشأ نأ ديرا ىا مهل
 اندنع نم مكاندز اندر ةحطانملاو ةعاطلا متمزل ناف مللاومأو مكعايض درأو

 هةيحان ةيراس لها ريم لمآ اوفاو املف مكنم هانذخا ام فعض

 مهنم هيلع فخ ل ىتح لمآ لضا عيمج ءامنأ بنتكو مهب لكوو
 باحا ىلإ مدقتو أوعمتجا ىتح ءامسالا ىلع مهضرع زم نيخأ

 ”نيفثكم مهناسو نيلجر لجر ّلكب لّكوو مهب اوقدحا تح حالسلا
 تغغلبو دنيدحلاب مهلبكو ةرايددمرسهب فرعي دايك مهب غأو ىاح

 برعلا وجوب كلذ لثم لعفو كانغ مهسبخ اغلا نيرشع مهتّذع
 هرما ىوتساو رايزام نكم املف « مهب لكوو مهسبحو مهلبكو ءانبالاو
 ناتتساخرس 'رما هباحضا عيمج َنمأو هتلئاغ ىشحي نم ّلك ماننكو
 ىلا راس مث ريمارملاو لوبطلاب هيرخن لمآ ةنيدم روس بيرختب
 دح ىلع ىو سيمكب لعف مث كلذ لثم اهب لعفف”ةيراس

 ىلا سيمط نم اروس لمعو كلذ لثم ناتسبط لمع نم ناجرج
 كرنلا نيبو اهنيب دتنب ةرساكالا ناكو لايصا ةثالث رادقم رحبلا

 ) 000. رماق. 1) 009. ديخاب. 0 000. نيفمكم. 4) 1 اكانسلل.رايازامرع,

 60. ظدل. رابازامرم. 1مم 'ل-فتطخع طقطوأ نابازمره. ) 000. رماو. رك 226 ةيراس

 انت 121810. مجعاتتم»86 باس.



 ةول“

 رهظيو ةنققدلاب هيلا هليم هملعُي زايرام ىلا بتكلا ٌسدف رهاط
 ىلا رايرام كلذ اعدف ناسا ةيالوب دعو دق هنأ لوقيو دندوم

 نيشفالا كش امو ديلا يارخل لج كرتو رهاط لآ ةوادع ىفر م
 ىتحرهاط نب هللا دبع لواطيس فلاخو فشاك نا رازاعيا 03
 دتعبيو رايرام "بناكي لري فو هيلا ةريغو دهيجوب نأ مصتعملا امج

 فلاخ 0 هدنع ترمأ نوهيو رهاط نب هللا لسع ةخيراكت .

 بارزا: لاونما. باهتناب .ةركالا رماو اهتيجحنان /لهأ,نياكلاىقانقر .ةلخلأو
 اى ةرصنلا ديلع ع ديناكي كلذ لك 3ك نيشفالاو مهنالغو عايضلا

 ناكو نسيرهش قف نك عبيمج | ئع جأ كاب سانلا راب ايزاس 9

 تذخأ نم لجر 9 «ثلتلا رهشا ل اك قى ةنش (8

 ةيراسب سانلا رايزامأ ةغيلخ .قاتسساخرب# لام وبأ عمج 0

 ةنهقرلأ ( ىلتقأو تايجلا نم الف كر كلما ا فيك 5

 007-0 لقت مهضعي لاقن نونخ ام ىلا كلما

 بتكححاض لأ خاص وبأ تيكذ معن اولاق نولجغتوأ لاقف برهلأ د

 مد ةخيراس ىلا لج املف براهلا ناب هجوب نأ ةرماب نئاهرلا

 “ مهيلا كلذب راشأ نم ىلع نوعجرب اولعجو اولاق 7 ىلع سانلا

 دق وه اهو ةنيضرلا *لتق ىل متنمض دق لاقو ملاص وبأ مهعمجت

 نع يرخ ْنَم تلجأ كذا دللا كحلصا مهضعب لاقف لتقف رضح
 نآف ني هش هلجون نا دكلسي كلبق ةنيهرلا اذهو نيرهش دلبلا

 ه4) 000. بئاكد. ة) زو طقطعأ ونتموسع 2[هىةنعتر م. 168. 1اس اكطق]لان3 1 نم ٠"

 ناسا دس (60. ظساهأع م. زم ناشاخر.س). 000. 116ه نانساخر ٠ ه) 000.

 ليبقب. 4) 000. مويلا. 6) 000. ليك



 ةءأ'

 اماو «دسفن اهب لتقف انيكس كانه نم ديلا طف ةوض مثردلا

 هل رفخ ديعس نب دمتم ىلا سانشا هعفد هناذ ليلخل نب دجا
 ةاملاو ربخل اهنم ديلا ىمريل ةوك اهيف متقو هيلع فبطاو ارب

 مصتعملا لاقف هلاك ةبخاف ليلخل نب دجأ لاح ام مصتعملا ه لاقف

 ىتح ههسف هيغ ىلآ لقنف لال هذه لع نمم ىق هبسحا اذه

 لمح ناك هناف ليل رضنلا نب ةمئره الآ داوقلا قاب لتقو «تام

 ديهوتساو نيشفالا هيف ملكتف كانه ناك دنال ةغارملا نم ديددل ىف

 هيف باتكلا هيلا لصي ىذّلا دلبلا هالوو هذ هبهوف مصتعملا نم

 هافاوو ناخ ىف طف الولغم اذيقم ءاشعلا دنع رونيدلا ىلا لصوف

 كارنالا نم لتقو «رونيدلا لاو وضو حبصاو ليللا ضعب ىف بانالا

 رس. مصتعملا دروو ريتك فقلخ مسا ظفح لل نم مريغو ةنغارفلاو
 لاح ىسحاب ايلا ىأر نم

 ماع غخنس تلخد 3

 <« مصنغعملا لع ناةسربطب فالقلا ن اق نب د رايزام رهظأ اهيفو

 كلذ ىف ببسلا ركذ

 نراكو مهنلا جارخل لمح ال رهاط لل اًرفانم نراق. نب رايزام ناك
 ىلا هلجا لوقيو لعفي الف مهيلا هلمح ماي 0
 ن ١ ناآذه غلب اذأ لاملاب رماب خيتموملا ربمأ ن اكف نينموملا ريمأ

 هذرهإلا ز ماط نب هللا دبع بحاص ىلآ :فلسب منأ هلماع هيفوتسي

 ةلدملا :طتعملا-نم ف كبابب نيشفالا رفظ اًملو ناسارخ ىلا
 ىف عمط رهاط ىلأ رايز ا عاب ويدوم

 قي دلل نبل قرعلا اديب ىلا« ار ؤيكس نا: اهو.( نابارعل هكيالو



 ةوأ

 ثنا ثنك اذه ىكرت ول سابعلا ىنعي كيدي نيب ىذلا اذه

 دب رماف لوقت ام لوقتو سلجم أ اذه ىف سعفن نأ ردقت 8 ةعاسلا

 هيلع فلعف عاتيا ىلا فيجع عفدو «هقنع تضف مصتعمل
 سابعلا امأو «ءاطو الب لمحت ىف لغب ىلع هلجو ريتك اذيدح

 اعئاج سابعلا ناكو ممينم مصتعملا لن اهلف نيشفالا دي ىف ناكف

 مصتعملا لون ال هتاذ ىناغرشلا رمع اًماو «تاف مسم ىف ٍترْذَأو
 ىف ارثب رفحا هل لاقف ناتسبلا بحاص اعد ناتسب ىف نيبيصنب
 نيب املخ اح اننا واش قو رعب اعد مئاوبلا امو عضوم
 رهأ درهأ م رثبلا رافح ىهتنا اهلك ةطانشلاب برضو نرج هيدي

 تدلي فمورتاو مانيش رص حالا هنا

 فيكاغ ماو 1 هي 08 51 ىتح فرك فطني رو
 ةحلسملا بحاص دنع رظف انانيعابب لمحملا ىف تام هنان

 ّط ميهاربأ نب ني ' ناو 0 ناك افيكع 52 كانه نفدو

 اني فيك ع ثيم رف دمج اي لاقف هنع مصتعملا هلأسف بعصم

 ئكرتلا اماو «مويلا كلذ تاف توهم مويلا ىديس اي لاق حلاص
 سانشا ىلع ايرك ناك هتاف نيانشا لتق سابعلل نهض ىخلا

 ملظم تيب ىف هلبق هسبك سانشا رماذ هنع بج الويدمداني

 هام زوكو فيغر موي لك ىف هيلا ىقلي ناكو بابلا هيلع سو
 ول ىنب اي »ل لاقف طئاخل ءآرو نم هملكف همايا ضعب ىف دنيا هاناف
 ىعضوم نم صّلختا نأ ردقأ تننك نيكس ىلع ىل ردقت تنك

 نود رادقم هل مف ىنح نيلكوملل فطلتي دنبا لزي ملف اذه
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 وو

 ىف ىلجر ىف ناك ىذلا نيقلا لاقف دم سانشا هل لاقف “ةعلاخ

 هدهع خخاف هرمأ نع ثرامل لأس مصتعملا ناكو سابعلا لجر
 نم عيمجو هرمأ عيمجب هل رفا مث هقلطا ححصنو هقحص نأ هنأ
 مو هيلع علخو ثرامخل مصتعملا قلطاف داوقلا نم سابعلا عياب

 ريختو مهنم ىمهس نم ةرشكو مهترتلا داوقلا كتلوأ ىلع ؛ىدصي
 دق هنأ دوأو دانمو “ ءفطلاف بردلا نم جوخ نجح * ديب اعدف مدصتعلأ

 عمدانف ليللاب هاعد مث ديرخم ىلا كفرصو دعم ع دتو!هنع حفص

 انيس هرما نم دهتكي الا نأ «دفلحتساو هركسا ىح هاقسو بارشلا
 مصتعملا هبتكف هرمأ ف بد ناك 0 دل ىمعدو متصق 3 حتت

 بابسالا نع دلأسف كلذ دعب ىدنف مسلا ث ثرالل اعد 2 هظفحو

7 00010111111 

 ليبسلا نجأت بذكت نأ لع كتْضر دق تراحلل لق رق سائعلا
 عينتو نيشفالا ىلا سابعلا ”عفد مث لعفي ملف كمد كفس ىلا
 رماف ليلخلا نب دجا اماذ «اًعيمج اوذخأف داوقلا كتلوأ دينارا
 لوف أذأ سمشلا ىف حرطيو ءاطو الب فاكاب لغب ىلع لمح ن

 عفدف ةسبئع نب بفيكتح اأو ادحاو اغيغر مول لك 3 معطيو

 سانشا ىلا ليلخلا نب دا عفذو خاتيا ىلا داوقلا نم ذعامج 3
 لاقف هيدي نب نيانعلاو مصنعملا هريضحاف " لهس نب دايتلا ىلا

 ةينارلا نبأ تايثيلا لاقف ركشن ملف كيلا تنسحا ةينارلا ناب 3

 ه) 000, (ةع0 طقعع ذم سقتع. 205نتمأه ةنصأ ةط ةلتم مقهسا) علخ“ 5) 816 0110-

 ودع 1مم '-خاطتعو 1طص 1كطقل0. م. "او «فلاصب. 13011. 0110-21, م. "1, كي 8 1.

 مكدقي, 60) 2[هصمو نوماملا ند سابعلا. 2) 000. مقلطاف. 6) 000. هفلخةساو.

 رث) 0 عقر“ 7) 1اند اكطقال. ليعس.



 ا

 عبتيل هل امالغ ذفناو قلق ليلخل نب نجا نفا املف < مضنعملا

 ريما ىلع لخد هذا بخاف مالغلا عجرف هب عصي ام رظنيو رمع
 ددءاس نينموملا ريما ناكف عاتيا ىلا عفد مث ةعاس ثكف نينموم ا
 ناك مالغلا اذه لاقو ركناف دتبارق مالغلل دلاق ىذا مالكا نع

 راص تح مصنعملا راسو «ركذ امم نيش تلق امو مهفي لو ناركس
 رظتني مايأ ةنالث كانه سانشأ مافاف نودندبلا فياضم باب ىلا
 بتكف ةقاسلا ىلع ناك هنال نينموملا ريمأ ركاسع صلختي نأ

 هدنع نينموملا ريمال نأ هملعي سانشا ىلا ةعقر ليلخلا نب دكا

 ديحت ديعس ىأو بيصخلا نب دكاب سانشأ ديلا ثعبف ةحيصن

 لا اهب ربخ الا هذا ركذف ةحيصنلا» نلغ :هنالسي- فلي ىبا
 مل افلحاف اعجرا لاقف كلذب سانشأ اربخاف اعجرف نينموملا ريمأ
 ةخحيصنلا هذهب ىنربكخ ماوه نأ نينموملا ربمأ ةابكإ تفلح نأ

 عيمج خاف كلذب هاربخاف اعجرف توجب ىتح طايسلاب هيرضأ نأ

 اهربخاف ديعس وباو بيصخلا نب دجأ ىقبو هطفحك ناك نم

 ناك ام امهل' شو سابعلا رما نم ناغرفلا رمع ديلا ىلا اهب
 هأربخاو سانشإا ىلا افرصنذ ىدنقمسلا ثراحخل ربخ نم ةدنع

 مهيلا عفدف مهب أوءاجن نيداددل بلطظ قف سانشا ثعبف كلذب

 ولجعو ليلخلا نب جا ديق لثم اذيق ىل اولمعا لاقو !ذيدح

 بحاص بهذ ةمتعلا تقو ناك املف كلذ اولعفف ةعاسلا ىل

 ىلا هب ءاجو اهنم هجرخاف ىدنقمسملا ثراخل ةميخ ىلا سانشأ

 دهليحن نينموملا ريما ىلا هلمج نأ بجاخل رماو هديقف سانشأ

 عضوم ىلا سانشا ءآجن ةادغلا ةرلص, سانشا ليحر ففتاو هيلا

 هيلعو مصتعملا لبق نم لجر هعمو ثراحلل هاقلتو هركسعم
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 ضل

 بهدف انفاقو انهاه اورودقالالو ليلخلانب داو رمع ىعي
 ىلا ابهذي نا ىلع اقفتاو كلذل اهتغاذ امهملعاذ امييلا بجاد

 بحلم ل اصف انما نأ انيك اعزب ب نع كنم
 اأذه ن ءاشا نم كا انفك نينموم ا ربمأ 5 نك الاقف ر رخلا

 د ع ادهوكتو انهت دفا اني فخخي لجبل

 اكلجإ هيما م ا اهلا لايت ربكلا رح اص( رهناذ يل
 ركاشعلا تراس سانلا لحترا اذا ناكو دغلا نم ليح لأ قفتأو

 ريما ركسع ىف داوقلا عيمجو نيشفالاو سانشأ راسو اهلابح ىلع
 مصتعملا ىلا سانشأ بهذ اًملق مكاسعب مءافلخ اولكوو نينموملا
 اقح دق امهناذ ليلخلا نب دجاو ىناغرغلا رمع بدأ نسحا هل لاق
 رطل نعل اس سكش لعملاء اشكر نتلنشإ# ءأَجخ انمهسفنا
 رمع رضحات ىضم دق ليلخلا نبا ناكو رمع ؛باسا ليلخلا
 طايسلاب ةوي سيل أدرج اليوط ثكقف اًطايس اوتاه لاقو ىاغرفلا

 ولجأ لاقف دم همع ناكو هيف دملكف سانشا ىلا دمع مدقت
 نب دجحأ ءاجو دب أوراسو بق ىف لغب ىلع هولجأو قاطابق هوسبلاف

 ربصو هتبأد نع لرند دعم !ذ* اوسبحأ لاقف ضكري وهو ليلخلا

 ى امهناملغو امهلاقناو ةمارك ىلع امهب راسي كلذك ايقبف «هليدع
 رمعا ةبارق ناغرفلا مالغلا عمم ىتح هىشب امهل لوك رث ركسعلا
 0 مالللا نم رمع نيبو هنبب رأد ام مصتعملل ركذف رمع سبح

 لاف, كقميحم» ىرتلاذ (ةنه لعتم  اًيوص 'تعوجس !ذأ هوقو :ةليللا كلت
 رمع هنم ذخاتف سانشأ ءىجت ىتح ادغ لحرت ا اغبل مصتعما

 ىلأ رعب ىضمو ك كلذ اغب لعفف فاّضفصلاب !ذه ناكو عب ىنقكالنو

 ه) 1ذهو '!-هلاطتع دءايفعتسيف. 8) 000. راصاخ.
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 6غ مالغ كناف كتميخ نم حبق الق ةحيبملا هجم .لاتلو كويط

 دل ابحاص نيشفالا هجوو رغتلا ديري ةيرومع نم مصتعملا لكترأو
 ل مل هاهم عضوم ىلع ريغي نأ ةرمأو مصخعم ا فقيرط ف فالخ ىف

 نم ادي ىلع نيشفالا ركسع ناكو فيرطلا ضعب ىف ديفاوي

 ىتح نيشفالا بحاص هجونف نيليم ردق امهنيب مصتعم لا ركسع

 ٌلاتعاو مكانغلا نم باصا اه نيشفالا ركسع خاو. منغو :ىسو راغأ

 املف دعب دقحت نيشفالا نكي رلو هدوعي مصتعلا بكرف سانشأ

 ىلا ضما مصتعملا ١ لاقف فيرطلا ىف نيشفالا هاقلت فرصناو هداع

 مصتعملا فرصنم دنع ليلخل نب دجاو ىقناغرفلا رمع ناكو رفعج ىأ

 نيشفاا امهيقلو نيشفالا ركسع ةيحان ىلا اهجونت سانشأ هذابع نم

 نم سانشا بجاح اهآرو هيلع امّلسو ا الجرتف سانشا ديري

 ركسع ىلا اهجوتو ج مخو شانشاأ ىلا نيشفالا لهتكاهاملكا ت3

 ةيحان افقو دعب يرخأ ىسلا نكي زو ىسلا ءارشل نيشفالا

 سانتا: بكملاخلا لهيدو ايهنشف 0 ىلع : داني نأ ؟نارظنلي

 ايقلت ليلخل نب داو ىناغرفلا رمع تيأر 8 لاقف ا ىلع

 ىلا اهجوتو هيلع امّلسو 2 الجرتف وكسع ناذيري اهو نيشفالا

 ل رظناف بهذا مل لاقو ديعس نب دمك سانشا اعدف نكسع

 ىاو البن نم دنعرظناو ليلخمل نب دجاو ىاغرفلا رمع كانه ىرن

 ووهظ ىلع نيفقأو امهباصاف ديعس نب نييك كاع اهيدتكفاو ىتنت

 عطقالا نبا ىبس رظتنن انفقو الاق انهاه اهكفقو ام لاقف امهباود

 ىردعشَي اليكو الكو نيعش نب 55 امهل لاقف دضعب ىرتشنف

 ميري جوابا نا بحي ال الانقف انكل

 مل ريخ مكركسع اومرلا ءالواهل لق هبجاحل لاقف كلذب سانشأ
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 مهو بوردلا اولخدي نأ اودارأ املف ءاعبمج كلذ ال اونمضغ
 راشا * :بلكلم ميشا وم ناسقالا كفر ةيرؤمعو ةرقنأ نودي

 ىف وهو بردلا ى مصتعملا ىلع بثي نأ سابعلا ىلع فيج
 سانلا رمايو هلتقيف ركاسعلا "1 1-2 فيعط دقو سانلا نم غلق

 سابعلا ىاذ مهف ءارصتاب نوحرفي سانا ن .رق دادغب ىلا لوفقلاب
 فيكع لاق ةيرومع اوحنق اهلف ةارغلا هذه دسفأ ال لاقو هيلع

 عصف يك لجرلاو ةيرومع تحذف نق مافن مك مكان ب نيانعلل

 رماتف هتعاس نم بكر كلذ هغلب اذاف ىتركل اذه ىنوبهتني اسوق
 بردلا ىلا ريصأ ىتح رظتنا لاقو سابعلا هيلع ىاف كانه هلتقي نم

 فيجكع ناكو انهاض هنم نكما وهف ةأدبلا ى الخ امك ولخيف

 خاتيا ركسع ىف ىترثل ضعب بهتناف عاتملا بهتني نم رما دف
 سابعلا (قلطي رو سانلا نكسف اًضكر ءآاجو مصتعملا بكرو

 «اوكرحتي نأ لاجرلا كلوا نم اذحأ

 ةكْلَهِب داع لوقلا ف ظفحت كس ركذ

 مالغ ةبارق هل ناكو مويلا كلذ ربخل دغلب دق ناغرفلا رمع ناك
 مهدنع برشي رمع دالوأ ىلا مالغلا ءاجغ هي ةصاخ ىف نمأ
 ناك دنأو اًلجعتسم بكر 00 يمأ نأ حببخاف غليللا كلت

 نأ ىرماف مويلا بضغ نينموملا ريما نأ لاقو ديدي نيب ودعي
 كلذ رمع عمسف هتيرض الا حا كلبقتسي ال لاقو ىفيس لسا

 لقأ فا ثنا ب اب هل لاقف باصي نأ هيلع ففشاف مالغلا نم
 كيعمس نف كنميبخ مزنلأو ليللاب ا ربيمأ دنع ةخذونيلاا نم

 6) 000 ةيطلم,



 ارق

 دغلا نم رماو «هيرضم ىلإ عجرف منغما باهتنا نع اوفكو هيدي
 عيبلا يؤرتيل طقف تاوصا ةئالن الا ءىشلا ىلع ىداني ال نأ
 ىلع ىداني ناكف قلعلا عبب لو تاوصأ ةئالث دعب داز نق

 ةلمج ريثللا عاتما ىلعو نس ةرشعو ةسمخ ةسمخ قيقا
 مدصتعم ا لون امه لوا ْ لوسر هجو.كق مورلا كلم ناكو «ةدحأو

 اهلف ةيرومع حدف ىنتح لايما ةثالت ىلع مدحتعُمأ د ناف ةيرومع

 سبح ةنسلا هذه ىو ديلا لصي رثو فارصنالا ىف هل نذا اهحتف

 « دنعلب رمأو نوماملا نب سابعلا مدصتعمأا

 كلذ 5 كسبسلا ركذ

 دهجو نجح د 3 فيكع 5 كلذ ىف ببسلا ن

 تاقفنلا ىف هدي فلطي 0 0 عم مورلا دالب ىلأ 0

 - م مصتعملا رصقتساو نيشفالا كي تنقلطا

 هم ١ ىنوماملا نب «سابعلل لاقف كلذ فيجع دقحو

 مكهذو 6 ايأ تععياب نيح ىنوماملا كيبا ةافو دنع كتي
 سابعلا لبقف هنم ناك ام ىفالتي نأ ىلع هعجشو هطيرفت ىلع
 ساّبعلا ناكو ةأرادمو لقع هل اًبيدآأ ىدنقرمسلا ثراحل ناكو كلذ
 ركسعلا ىرودي لرب ملف داوقلا ىبو دنيب خطسأو هريبصق حب سناب

 داوق نم لجر ّللآ ىمسو صاوشلو داوقلا نم ةعامج هعياب ىتج
 بتئيلف انرمأ اذا لاقو دعياب نمت هباحصأ تاقن نم الجر مصتعملا

 نيشفالا ةضاخ نم لكوف هلتقي نا هانم نم ىلع مكنم لجي لك
 مصتعملاب مصتعملا ةصاخو سانشاب سانشأ ةصاخ نمو نيشفالاب

 0( 000 سابعلا.
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 هباحطاو مورلا ةيقب لوح دجرب ىف سطاي ىقبو ثرخآ نع اوقرتحاف
 سطاي ءاذح فقو ىتح مصتعملا ءاجنث فويسلا مهتذخا كقو

 فقاو نينموملا ريمأ اذه سكاي اي أوحاصف سانشا ىلي امج ناكو

 ىلا لينيلف ىلب اولذ انهاه سطاي سيل جربلا قوف نم مورلا حاصف
 مورلا حاصف ابضغم مصتعم ا رف انهاه وه ام ال اولق نينموملا ريما

 ةلوعملا ميلالسلا كلت ضعب بصنف سطاي اذه سطاي اذه
 فسوي نب دمك ديعس ى »ال مالغ وشو ولا نسل دعص ىتح

 لونف ديكح ىلع لرناف نقولا ربما اذه اه لاقو سطاب ديلكف

 خيلا دعصاف مصتعملا لاقف دملكو آر آر هنأ مصتعملا ربخاف نسل

 ادلقتم جوملا نم سطاب جر دا نسا دعصف لرنيلف هل لقو

 دفيس علخف ديلا رظني مصتعملاو امكاق 517 127 كقق لحل اقيم

 مضتعملا ىدي نيب فقوف لدن مث نسل ىلإ هعفدف' هقنع نم

 هءاج مث اليلق ىشف هوهاض لاقف ديرضم ىلا فرصنأو اًطوس دعنقف

 سانلا لبقا مث «نينموملازريما برضم ىلا لمت هولجا لوقي لوسر

 لزعيف ىرسالا زيت نأ مصتعملا نبماك داجو لك نم ىبسلاو ىرسالاب
 ]ك اهيلع ىداني نأ مساقملاب رمأ مث ةيحان ىف ولا لأ مهنم
 نم الجر ءالواه نم دتاق لك عم لكوو هتيحان ىف ركسع بحاص
 ةسومخ ى مساقملا تعيبف هلع ئصخح داود ىأ نب دجا لبق

 مضتعملا مث املورانلاب برضف غابلاب “رماو عابتسا ام اهنم عبب مايا
 وو 'هعيبي ناك ىذلا حانيأ منغم ىل 0 بنتو ليحرلاب

 مصتعملاب بتي نأ سانلا دبف دعو فيكع ناك كلا مويا

 دم ضان ل م لَسَو اضكر هنتر "تلج ضكرف

 2) 00 هرمأو“ 6) 000. تعبد,
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 دل لاقي ملتنا ىذّلا عضوملاب لكوملا ئمورلا ىتاقلا ناكو مورسلا ىف
 رقكو هباحكاو وه اذيدش الانق لداقف روت ةيبرعلاب هريسغتو “ أودنو
 دحأو لك لاقو ةرببخ الو وه هد ملف سطاي كيسا مهيف ىلنقلا

 برغل لأ موق اب لاقف كيلي ام تنأ ظفح انيلي ام ظفحت ني
 : رج دقو الا ذحا ىىم ىقبي الو ناحكأ ىلعو ىلع موهلا ىب امن
 ةنيدملا تبيهذو متحضتفا الاو نومري ةملثلا ىلع مكباحأ اوريصق
 نينموملا ريما ىلا اوجرخ نأ هباككاو وه مزتعاف ديلا اوتغتلي ملف
 نم ديف اب نصل هيلا اومأسي ىتح ةّيزخلا ىلع نامالا *ةولسيو

 ىّتح اوبراحي الا دباحصا رمأ مبصا املف كلذ ريغو ثانالاو. حالسلا
 ىلا لجو ركسعلا ىلا راص ىتح ناماب يخت مهيلا دوعيو جم

 نيب سلاج اودنوو ةملثلا ىلا نومدقتي سانلاو “اودنو !باحكأ

 راص ىتح لئاقو هيلع هلم سرفب مصتعملا اعدف مصتعملا ىدي
 ىدي نيب ىلع نب باهولا دبعو ةملثلا فرح ىلع دعم سانلا

 ةنيدملا سانلا لخدف اولخدأ نا هديب سانلا ىلا ًامواذ مصنتعلأ
 لاق كل ام مصتعملا ١ لاقف هتيحل ىلا هديب برضو أودنو تغتلاف

 لاقف ى تردغف ىمالك عهستو كمالك عمم نأ ديرا تثج
 تسلف تكش ام لق ىلع كل وهف هلوقن نأ كيرن ةىتب لك مدصتعمأ

 مصتعملا لاقف ةنيدملا اولخد دقو ىنفلاخت 2 فيك لق كفلاخأ

 ةسينك ىلا مورلا نم فلخ راصو هكيطعأ قاف تتش ام لقو: مكنتحأ
 ةسينللا نوملسملا قرحاف !اديدش الاتق كانه اولتاقف ةميظع مهل

 ه) 110. 210. هن-0نيوسر رم. ورع ةسمص, ه, طكطسم '!-فنطش طقطعأ انأن معمعرأ. 5) 00.

 جر هه 001. هولسنو. 2) 000. طب 1. هاو لذو.
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 ا ول سس روم اع مهتداع
 يشم ىف قا هآزدلا دالوأ اي 6-5 منهل لق هيدي ني

 « ثيح اميل اهنم 7 مويلا برحلا 20 فقرا

 اهدحا لاق قرصنأ اهلف م كيراضم ىلأ اوفضنا مكريغ لتاقي ناك

 نص امو سانشا ىعي ةلعافلا نبأ دبعلا اذه ئرت اما اي
 قليب اخس لذ نوعا رولا ك7 قا لرهتشللا [قنينلا“ ءويلا اهب
 نع ةرمأ هللا كويسين قيلذلا نب دجال قاغفلا رمع لاقف هانعمم

 ام ةربخاف داي دجأ هيلع لاف اربخ هدنع ن ١ نجا مهواف بيق

 ارهاظ هل عيابنسو نما مت دق نوماملا نب قالا نأ لاقو ديف م

 كيلعر يشأ اناو لاق مت بيرق نع اكريغو سانشاو مصتعملا لتقنو
 دن لاقف ديلا لام دق نم دادع ىف نوكتف مدقتف سابعلا قات نأ

 ىلا هدشرأو غرذو منا دق رمع لاقف متي دبستخاأ ال رمأ [!ذه نجأ

 ذخاو سابعلا ىلا لجرلا لاضيال لوتملا ناكو ىدنقرهسلا ثرادل

 نجا لاقف ثرامل نيبو كنيب عمجأ انا رمع هل لاقف مهيلع 3
 ناو ةكعم ”انأعأ مايا ' شع نيبو ننبه اميف 0 رماالا# !ذق:ىلك“
 ملعاف ثراحل بهذف لمع مكنيبو ىنبيب سيلف 0

 لام ا انت يالا نو هك لفتما اذكار ممع نأ سائبعلا
 دنع اوكسماف هيف نحن امن ةىش ىل لدع ىلليلخلا علطي نا يدا

 1ع بر تناك كثتلاتلا مويا ناك 5 «ةوكرتف امهنيب ةوعدو

 ميقلاو كا مالأو ةيراغملاو خاتيأ نسحأ مث جاتموملا ديف باحكأ

 تاحارخل ترثكو ملثنملا عضوملا مهل عسناف حاتيا مويلا كلذب

 ه) طهعع ةسصماورا هع آاطصم "هلم. )2  ©6048. اناء.
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 الغضو 0 ياخ 3 نيجي" نوب ٍ - 6-0-5 ىلذك

 أوعاتراف ةبجولا ركسعلا لها عمت دلوع مككأ 1 مدصتعمل

 فاط نم مصتعملا لسرأ ىتح بمخو ةليح لاتحا ودعلا  اونظو

 اوبيطف طقس دقو روسلا توص كلذ نأ مهملعي ركسعلا ىلع

 اهتكت ىسارك ىلع اهلعجو ارابك قيناجم ذختا مصتعملا ناكو اسفن

 لها ىلع هفاتسا امي امنغ قرف مث نوكي ام قواك اهلمعو لكع
 ابارت ةولمم دولجلاب ىأ مت ابارت اهدلج اوشحتو اهمحن اولكاذ ركسعلا
 ةدشع 0 00 عست ارابك 3 ليك قدنشل 3 تحرطف

 اهلف قدنخ 0+ نئبح دولخل ك1 ىلع احر 50 نأ ىلع لاجر

 ناجحي نك اه اهيرتو :نكيداو دملج تير قلل

 فلوق مث تونسأ ىاح بأ ذنلا اهقوف حطي نأ رماف فينكنملا

 50 قلعت دحفصن ىف قدنخأ نم ت تراص املف اهوجرحد ف قلع

 كلن تنكم مث نهج دعب لا اوصلك اخذ ااهيف موقلا ىقبو دولخل

 تحتف ىتح ةليح اهيف نكم ال كانه ةيقاب ةميقم ةلجعلا
 <« تقرحأ ىتح ميلالسلاو تاقينجنللاو تابابدلا تلطبو ةيرومع

 دتباد ىلع افقأو مصتعملا ناكو ةملتلا ىلع مهلنات دغلا نم ناك اهلف

 فيس مالك نم ةىث قافتا ركذ

 بره ناغرفلا رمع لاقف مويلا برخل نَسْحُأ ناك ام مصتعملا لاقف
 فريمنا املاف كسمأو سانشا اهعمسف سما اهنم دوجأ مويلا
 ىلع داوقلا »0 لجرت هبراضم نم برقو سانشا فرصناو مصتعملا

63 
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 كلذ نمر وسلا جفناف ءانبلا كلذ ىلع قيناجملا بصنو عضوم ا

 بشل هيلع اوقلعر وسلا ارفنا ةيرومع لها ىَأر اًملف عضوملا
 فقينكنملا رجح ناكف ضعب بنج ىلآ اهضعب ةمومدملا رابللا

 املغ حذاربلا بشخمل قوف اوقلعف رسكت بششل ىلع عقو اذا

 عدصتو *ىت اهيف عفني ف عضوملا كلذ ىلع قيناجملا نشكل

 رهأ دناملعي ايانك مورسلا كلم ىلا 00 ساي بتكف روسلا

 اربعف ىمور مالغو ةييرعلاب جصف لجر عم باتكلا اهجوو روسلا
 سانشا ىلا امهب هجوف ىناغرفلا رمع ةيحان ىلا اعقوو قدنخلا

 هنايهسي ركسعلاب داوقلا نم اذحا افرعي *ملف امتنا نم اهولأس ني
 دق ركسعلا نأ هيف اذاو ُىرَقف بانكلا اميعم دجوف ءاشتف مهل

 دباحصأ ةصاخ لمحكجو بكري نأ ىلع مرع دق هناو ةنيدملاب طاحا

 نع *ةلفغ رخو اليل باوبالا متفيو نصل قف ىتْلا باودلا ىلع

 بيصأ نم بيصأو تلفأ نم تلفا ناك ام ديف اتاك ركسعلا
 ىذلا 'لجرلت رما باتكا مصتعملا أرق الذ كلملا ىلا ريصي ىتح
 امهب رماو امهيلع علخو املساف ةردبب ىمورلا مالغلاو ةيبرعلاب 4

 نوكي سطاي”الاقف ةيرومع لوح اهرادف نسمشلا تعلط ن

 علخلا امهيلعو اليوط دقآذحب افقوف بربلا ناونعي رصقلا 5 ف
 ىتح باتكلا امهعمو مثاردلا امهل نالمحي نالجر امهيديا نيبو
 رمأ مت اهوح مث اهبايا مهمتش اعمسو مورلا عيمج اهربخ م

 ىلع نوتيبي ناسرفلا اهرضح بكاون باوبالا ةسارتك مصتعمل

 ه) 000. ةماءلسنص شطاب. 6) 000. املخ. ه6) 000. اشنعفغ. 2 000. دلفع

 جربو“ 11866 هط ةلثه مقصات ذه دططقتع, ان[ 305ئمأق. 6) 0 ليجرلا. /ي) 4

 لاقف ا مه نونعم
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 تلقت 3 0 - ىزسالاب سانشأ راسو ريسالا 0

 8 ةذأب ا مم ل 7 كر هسا نيبشف هلا ذيحات
5 

 ركسعلا ريص قو ةيرومع 4 ا انمايأ اوماقاف ىبشفالا درو 0

 نوبسلو نو وبرج اوراسف 5 نيخاس رتركيفعوركسع نيبو ركاسع ةتالت

 را كداعا مث لحارم عبس امهنيبو ةيرومع ىلا ةرقنا نيب ام
 لوف نم مق ةرود اوح رادف سانشأ اهدزو. نمي كو ناكف ةيروجب

 ءاج دغلا نم ناك انو شيشحو ام ديف عضوم اهنم نيليم ىلع

 اهميقف ثلاتلا مويا ة نيضنالا ءاج مث ةرود اهلوح رادف مصتعم ا

 اجاربا مهنم دحأو لك 0 رودي ايكيا ةلايو نينموم ا ريمأ

 أوزرتكتو ةيرومع لهأ * نيمو مهتلقو دباحصأ ةرثك ردق ُ اهنم

 مهيف جوتن رصنتف اهيدق تورس نينا نم لجر ةيرومعب ن اكو

 رهظ نموا ريمأ ىأر املف نصل مهلوخد دنع :كسففا ياس

 ىداولا هيلع لج ةنيدملا نم اعضوم ا جملعاف مصتعملا ىلأ ءاجو

 مورلأ كلم بتكو عضوملا كلذ نم روسلا عقوف ملكح لبيس نم

 2 ىثح هئانب ىف ىأونف عضوملا كلذ ىنبي نأ ةيرومع لماع ىلأ

 ملاولا فوختتف عضاوملا سضعب ىلأ طا طي هاو دكلملا ا

 “ ىنبف انف هأرسب الف روسلاب رميف ةيحانلا ىلع كلملا رجب نأ 5

 اوشح ةنيدملا بناج نم هءأرو ريبصو ارجح ارجح ةراجحاب روسلا

 ا فقوف ناك امك فرشلا دهقوف دقع مث

 كلذ ىف هبربخم ب ضف مصتعملا رماف فصو ىلا ةيحاتلا هذه

 6©) 000. رمسالا. 65) 000. ستكادو.



00 

 1 مم

 نايبصلاو ءسنلاب اوحاص ركسعلا اوأر املف ةرقنا لا ركسع ىلع
 ةدع مهنم اوذخاو نولتاقي اهفرط ىلع اوفقوو ةحاللا اولخدف

 (ولاقف اهنع مثولاسف:تاجارج خهي اموق_قرسالا ى.طوباصاو!'ىراسا
 أوربخاف ةخصقلاب انيتدخ مهل أو اولاقف نيشفالا ذعقو ىف كلما ننع

 . نأ ةربخاف لوس هءاج ىتح سماللاب اركسعم ن اك كلما ى

 1 فلخ د ساف قاينمرالا ةخيحان نم لخد دق اهم حلض 00

 هيلع درو نافذ دعضوم ىف مايقلاب دمأو هتيب لأ نم الجر دركسع
 ركسعلا اذه عقاويف وه بهذي نأ ىلا هدعقاو برعلا كلم ةمدقم

 كلمأ _ عمر اس نُم تنكو معن مثريمأ لاقف نادل ركسع قىنعي

 تعطقتو مهلك 27 انلتقو مانمدهف ةادغلا ةالص مهانعتأوف

 لاتق اولتاقف مهناسف عجر رهظلا ناك املف مهبلط ىف انركاسع

 ىلا كلذك لبن رثو كلما نيا ردن ملف انب اوطاحأ ىنح [ديدش

 حقداصن ملغ سماللاب كلما بنعم عضوم ىللأ انعجر 2 رسحعلا

 ىذلا كلما ةبارق نع سانلا فيصنأو ضقتنأ نق ركسعلا اندم

 انافاو دغلا ناك املف انتليل انقاف ركسعلا ىلع هفلختسا كلملا ن

 احول 0 ليخا فق هركسع دجوف ةريسي ةعامج ىف 00

 *اوذخاب لإ نوصخلو ندا ىلا بتكو هقنع برضف هفلختسا ن

 عجر ىتح طايسلاب هوبرض الا كلملا ركسع نم فرصنا * نم 5
 كلم ضقخان سانلا مفتجأ ذأ. ىتح كلهلا مهل ةأاهدب عضوم ىلا

 «اهب هقحلي نأ ىلآ ةير ومع ل1 اعين اكليلا ىغتاو برعلا

 نوديري ةلئاقملاو ىسلا اوكرتو اوذخا ام نوملسملا فيصنذ

 كلذ اوقلطاو اًريثك اًرقبو اًمنغ مهقيرط ى اوقاسو سانشا ركسع
 ه) 000. اوذخات,. 65) 004. نم.
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 ثالث ىلع ةرقْنَأب اوراص ىتح نيشفالا نم ربخ هيلع دري رو اذه
 ناكو فلعلاو نأ نم اذيدش اقيض مصتعملا ركسع قاضو لحارم
 مهقانعأ كتيررضف مهب رهاذ دقي رط 5 عارسأ ةدع رسأ دق سانشأ

 ىلع كّلدا اناو فلعلاو دازلاو ءاَّنأ نم فيضلا اذه ىف كركسعو

 برعلا كلم مهب لزني نأ اذوخ ةرقنا نم اوبر دف برقلاب موق
 هنأ سانشأ هدعوف ريثك ؟ىش ريعشلاو ماعطلاو ةريملا نم مهعمو

 مثدروأف ةمتعلا تو ىلا خيشلا مهب راسف كلذ لعف نأ هقلطي

 ىئشعتو تعنت تح مهباود سانلا جرف ر دقك قتيضحلو دأو ىلع

 ةضيغلا نم مهجرخا ىتح مهب راس مث اوور ىتح اوبرشو سانلا
 !نت ةكأدالا لاقف دنم مهجرخ الو لبج ىف مهب رودي مهتليل ةيقب

 نكو اوقدص خيشلا لاقف الدال لاق امع دلأسف انب رودي لجرلا

 2 نم جرا نأ فاخاو لبجخل راخ مديرن نيذلا موقلا

 + اذاف اوبرهيف رخصلا ىلع ليخل رفاوح توص اوعمسيف ليللاب

 51 0 اذه 8 كب “رودأ اناف ع ادحارن : نو. لفل وو

 م لاقف مايا كقيراف مهيلا لبجلل نم انجرخ 57 اذا حبصلا
 رخصلا ىلع انلدنف كيأر لاقف ميرتسن ىتح لبجل ى انّلناذ كحجو

 اذه نادعصي نيلجر اوهجو لاق رجفلا ىتح مجللا انكسمأو
 اوباصاف ئعبرأ دعصف هيف اكردآ نم نأذخايف هقوف ام نارصبيف لبجخل

 ايمسف اوثاب نيا ةرقثأ لما نع جلعلا ؛امهّلءاسو اهولرنذ ةأرماو الجر
 نامالأ اهانيطعا دق اناف نيّذه نع اذلحب عبتسملا لاهف حناتويا

 مهب فرشاذ عضوملا ىلا جلعلا مهب راسو امهنع خف نيا ىتح
 6) 0 كروأ» 8) 004. نأ 50161 اههلياسو.



 ان

 ا و ا كاد د

 هكناضم كا رح ا اعيرس ان ة نأ

 نيَليلد سودرك لك 2 هجوو 2الدالا هفرع عضوم ىلا مثدعأوو

 هربخاف ربخل نع هلأسف ةرقنا ناسرف نم اسراف رمع ذخاو ىحاوضلا

 أاوركذو ادفلا عقي هيلع اهنم >سرف وح ىلع سوس ط نم تف
 فلختسأو هيلا لحرف هدالب ريتك ركسع لوخد دغلب كلا 3 3

 ركسع مورلا دالب طسوتق ىذلا ركسعلا كلذ ناكف دعقاويل
 عيمج هربخاف مصتعملا ىلا لجرلا«كلذب سسانشا دجوف'« نيشفالا

 نا ةملعاو نيشفالا هباتكب اوفاوي“ نأ ىلع مهرد فالآ ةرشع مهنم

 بنكو مورلا كلم د نأ ففشأو مقيلف ميقم نينموملا ريمأ

 مقيلف هوك لبقأ ىق مورلا 0 يدش نا كوز" تال

 نيشفالا وحك فلا كيجيوف 0 0 فار 0 دناكم

 كزماي سائشا ىلا بتكف ةقاسلا بحاص عم ةلاقثاو مصتعملا



 مئه

 جرح مهب قدخأ دق دباعكأ ىلآ كباب رظنو وربك كلذ ىلا سانلا

 0 بابلا اذه 0 نوكي نيشفالا ىلب باب نم ذبلا فرط نم

 نيشفالا نع لأسي كباب لبقاف. ليم ردق نيشفالا هيلع ىَذّلا ّلتلا
 كباب اذه اولاقف اذه ْنِم فّلذ ىا باحكاو ةعوطملا مهل لاقف

 لسراف كلذ هملعي نيشنالا:ىلا فيلد. ويإ لسان نيشفالا كايرو
 وه معن لاقف هيلا داع مث ديلا رظنف كباب "ف فرعي الجر * نيشفالا

 همالك عمبي ثيكحراص ىنح هنم اندف نيشفالا هيلا بكرف كلذ

 نامالا ديرا ل لاقف نيذآ ةيحان ىف ةكبتشم بالو هباكصأ مالكو
 وهو. اذ كيلخ تثضرعا نق نيشتالاد) لاقف نيتها رد

 ش1 ارحل «ينيعش دق. لاقف_ تتش كم لود

 لارا وللا اهضضرا ذا رس سايل وي

 عيمجو فيصو دعمو سوسرط برد نم سانشأ مدقنف ؛ قير وقع
 باتتك هيلع درو *فقسالا ير سانشا راص اهلف ركسعلا تامدقم
 ديري كلملا ناي.هتتا سيساولل نا عملعُيو ماقلاب ماي .مصتعلا
 دنقاس رظتني نأ اًضيا دملعأو مهسبكيو ةضاخملا ىلع فقي نأ
 ةنالث فقسالا جرع سانشا مانف دارلاو قيناجملاو لاقتالا اهبف نال
 ةيرس ىف اذكاف هجوي نأ ةرماب متع بانك هيلع 0 فا مايأ

 دجوف دعم نمو كلما ربخ عع وليس مورلأ نم الجر نوسشهتلي

 ىناح مهنليل أوراسف اناسرف لاجر ىنتام ىف 0 سانشأ

 .مهب رذنف نصل لوح الجرب نوسيتلي ؛اوفاطو يق نضخ ارثأ

 2) !1لعداس طقعع انتقصفمممع208 6356 م05[ تايجر حالت. 65) فرعن لاجر.

 ) طووتمك ةاممنس لكمم هيك ماسك ؟هاثك. 0نحع ةمويسمكاتع ه0 ةمساتس 228 مماته ةهأ.

 4) ةهيروهع» 6) 79066 م:0مع فاصقصلا.
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 رو

 ادوس امالعا مهيلا عفدو اكعكو *ةوكش مهنم 0 لك ىلا عفدف
 وهو نيذآ هيلع ىذلا ّلتلا فلخ اوريصت ىتح اوريس لاقو
 دحأ مهب ملعي لإ مثرمأو الدال مهعم لسنرأو كباب شبيج بحاص

 مالعالا اوبكر ذئنيحن ةادغلا ةالص دنع نيشفالا مالعأ اوري تح

 ٍباشنلاب .اومرآو لبجا 1007 اوودحتأو لوبطلاب اوبرضأو حامرلا ىف

 مهيناي ىنح ا 2 مالعالا أوربي 0 ٍِ نأو ةيمرخأ ىلع رخصلاو

 0 و لبخل سأر اوفا أوو كلذ اولعفف هربخ

 ىلا نيشفالا دجون رحسلا ناك نلف ىداوللا قم املا :ةكاشلا

 برضو عمشلاو نيطافنلا يرخاو اوبكرف السلا ىف اوبكرأ نأ داوقلا

 عطنلا هل طسبو هيلع فقي ن اك يقل حبلا ىفأاو ىنح لبطلا

 ناك كلا عبقحلا ىلع فقي هاّدخأرا اخ ناكو هتداعك يللا عضوو

 . ريض مويلا فلما ا ]/ ىف اهيلع فقي

 ليلخلا نب د دكأو طايخلا رفعجو ديعس ىأ عم ةمدقملا 0

 ديبلع ا تلا نم. اوندي نا مثماو ةئبعتلا ةذه سانلا ركتاف
 ىتح اوضخ مويلا كلذ لبق اذه نع مهاهني ناك .دقو نيذأ

 نيمللا كرحتو ةجضلا تعفتراو لكلا 00 ةقلحلاك اعيمج اوراص

 توص اومدقت نيذلا ةبشانلا ةلاج لا عمس املف برم تكبتشاو
 لجو نيذآ باحصأ ىلع اوردعتاو مهمالعأ اوبكر مالعالا :اوأرو لبطلا

 ةركنم ةلج اولج رث مهيلا اودعص ىتح هباحكاو طايخلا رفعج

 الجع لبخل قوف أيه دق نييذآ ناكو ىداولا ىف هباحكاو هل

 سانلا جرفذ سانلا ىلع لجعلا عفد سانلا لج املف خص اهيلع

 رظف املف* هجو لك نم سانلا لج مث تجرحّدت ىتح اهنع
 2) 000. واكس.
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 وبا هجونف هانددمأ اناسف وا الاجر دارا ناف لاجرلا نم دعم نمو

 انف" '"بسحا! )ع: طقاجلاب اوقلعو ذبلا طئاح وحن ةعوطملا عم فلد

 امك ّذبلا باب برض ىتح ةلج رفعج لجو مويلأ كلذ اولعف اوناك

 دجوف ةعاس ةيمركل دفقاوو بابلا ىلع فقوو ةعفدلا كلت لعف

 نم رفعج باحمال لق ال لاقو ريناند ةردب هعم لجرب نيشفالا
 لاقو رخآ ىلا ريناند ىرخأ ةردب عفدو ىفك ءلم هل ثوتح مدقت

 ةروساو قاوطاب ثعبو كلذ لثم لقو ةعوطملا عضوم ىلا بهذا
 ىلع اوجرخو بابلا ةيمرل متف مث بكل تكبتشاف نيتردبلا عم
 ةيحانلا نم ةعوطملا ىلع اودشو بابلا نع مثوكنف رفعج باحكأو

 رخصلاب مثوخدشو مهل نيملع أاوذخأو وسلا نع مومرف ركل
 ردبف هباحكاب رفعج اصو برغل. نع اوقر ىنح مهيف اورثأ ىنح

 مهعم تناك ىتّلا مهسارت فلخ *اوكربف لجر ةتام نم وحن مهنم

 ةح نووخاني ءالواه الو نوهدعي ءالواه ال نيزجاحتم مهوفقاوو
 1 نيشفالا رظن اهلف ةراجلاو باشنلا مهنيب فلتخ رهظلا اولص
 سودركب رفعج ىلأ ه«جوق .نيانلا 3 وكلا عمطي نا هرك كلذ

 ثسل ىنلآو رف لاجر ىيم لاجرلا ذّلق نم قوأ تسل رفعج لاقف
 ىلع فرصنا هيلا ثعبف برذل تعطقنا دقو بركلل اعضوم ىرا

 دب نمو ىحرت“ل لمك نيشفالا مدقتو رفعج فرصناف هللا ةكرب

 فارصنالب سانلا رماو لاغبلا ىلع ىتلا لماكملا ىف ةراجلا نم نو
 نكلت ىف متغفلا نم سانلا سيو ةورلا ذورب مهقدنخ ىلآ أوفرصناف

 قيتعيج دعب رهجت نيشفالا ن فاو «ةعوطملا رثكا فرصنأو ةنسلا

 لجر فلا رادقم مثو ةبشانلا ةلاجرلا ثعب ليللا ىف ناك اًملف
 4) 000. اوكرتف. 1ادد '!-خاطلع اوفقوف.



 نر

 كيلا ٍييتحا ناف كلننم مزلا اذه اي لاقف بساح هيلع

- 

 |١ نس تلخ +. لوي

 ةيحانب ةذعقو ككيابو رببللا اغب نسب كتحناك ةنسلا ةذه كو

 نيل لاغبلا ىلع قماملا جرخ + 1 5 دو اواو يدري 5
 ىلا دعص ٍىنح 0 0 000 1 1 0

 0 نيب 0 9 3 اهيلع 5 مكيلع 5

 هللا 0 5 م نجاح ذخن كماما ن 1 ةبشانلاو

 0 يي ناو دل

 1 دن نب دجأ | اعدو دحأ مكنم نكسب و كيباحككأ عبمجو كنأ

 ه) 000. رسذات سم. 56هدغاتق ةدسص آ1اطدم 'ا-فاطتع, مال. 4. ه1- 03, م. "مه

 ةمض. < (ناتآأ همس عمأمت 1ةعلق 000. 16د 81دماع.). كنمع همتمك ؟هاثأ !ةءنمح آم عاما

 كنحع لعاملع مهضومتاتع ةسصم 222 1هعأه ةانصأل. )3  ة[ةسصجو نيشفالا. 6) 0.

 جراد 1م لكطة10. م. زك. ءاحرجمل. 1مم :!- خطت ىحرجلا للمكن. 2 2) آطد آكل.

 سمالاب هناكم. -) 1. .٠ طايخلا رانيد نب رفعج. كنحدعو طانتع ةملث موصح دمتم

 0وجتأغ, مهاعأ 6 724. ه7 00, م. "مقر تطأ نت ءدصأ خعوطملا واتا كان 18زةققتم 209 عمم

 مهما ةلطامملا ىهتشي هنكلو كليلا انذخال اننزكرتو ارقعج نيشفالا كرث ول.

 كت سنس 4طن وادع دمع, 24 11105 خعوطم مهاتمعطدمأ (20. آه اعطقلل. ؟ عثيدر)



 را

 دمدقت !ذاف ىشملا ف ىتفهلا قبسي مصتعملا لعجغ محللا فيفخ
 هلجعتسي ىشه ال كل ام »ل لاقف ديلا تغتلا دعم ىتفهلا ري رثو
 ابعادم ىتفهلا هك لاق فهلا ىلع مصتعملا رمأ نم كلذ رثك اًملف

 فلما..ىارا كالو: ةفيلخ ىيتاضا نارا تنك كللا كحال |
 نم ىقب لهو كليو لاقو مصتعملا كحضف ثحلفأ ال هللاو اًجيف
 كنا بسحتا ىتفهلا ه0 لاقف ةفالخل دعب هكردأ ل 2ىتت الفلا
 كرما زواجج ام هللاو مسالا ةفالخل نم كل اهنا نألا تحلفا دق

 نم هرمأ ذفنيف رماي ىحلا ناورم نح لضفلا ةفيلشل اأو كينذأ

 اذكو اذكب ىل ثرما لاقف ذغفني ال ىلرمأ ىاو مصتعملا لاقف هنعاس
 اذه ناكف ةبح كاذ ذنم دعب ترمأ امم تيطعأ اف نيرهش ذنم

 ناكو « نأوره نب لضفلا ىلع ضبقلا ىف مصتعملا كرح ام لوا
 نوماملل هالوتي هوبأ ناك ام ىلوتي تايرلا كلملا تبع ىب نه

 2 تهقن دتم تازامجل ةلآو طيطاسفلا لمع نم
 ةعارد رادلا رضح اذا سبلي ىناكو كلملا نبع نب دمحت ىدي
 نأ ىرلا اذه ام هل لاقو اًموَي لضفلا ةادحف لكامك اًعيسو اًنوص

 هدخاو يح كلذ كرتف فييسلاو دكاوسللو كل ان رجات كلا
 3 نيسجلاو ناسا ينسوا

 نأ, لعلدا ىاف اياده دمد# هيلع ضرعو ايش هأزرسي و ديلا

 يع ياا تضخم اهتم
 دكلملا دبع نب دمت ريصو مهيديأ ىلع ىرج 75 عفوب مثرمأو

 انيوي لضفلا 0 اريزو كلملا ىبع نب دمت راص املف هناكم
 بوسصضغم “ ككأذذأ وهو فيسو داوسب 0 ,آد لخد كقو

 6) 00. لازدا»
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 جاردلا نم اذك ىلا لجأ ن رم نب لضفلل لوقي دعمسا تنك

 0 ل يا ٍءدنع ام لوقيف

 ناكف ردقلا !ذه ىنيطعي نمو اههجو نيا نمو اهلاتحا نبأ نمو
 امو تبكر هلعف نم [ذه رتك املف دهجو ىف ةفرعاو هؤسي كلذ
 ىللعو كقالخأ 00 نا ”نيانعلا اليددع اياحتسم د كلقف ديلا

 كارأ دقو كقح نم ىلع بجي اه ءآداو كتكحيصن حدا ام انكأذ

 ى حدقتو هضم ةظيلغ ةيوجأ نينموملا ريمأ ىلع نري ام اريتك
 ظلغو كلذرثك اذا اميس ال هنبال اذه لمتك ال ناطلسلاو دبلق

 كل لوقي ام أريتك اربتك دعمسمأ تلق هللا دبع اباي كاذ امو لاق

 ىنيطعي نمو لوقتف ذك دجو ىف هفصيل لاملا نم اذك ىلا سات
 ام ىتم بلط اذا عنصأ اخ لاق كولملا دليتك ال ام !ذهو اذه

 كلذ ىف نينموملا ريما اي ٌلاتحا لوقت نأ عنصت تلق ىدنع سيئ

 ا ب و اريحا

 ةيرخأ تنك قالك هالاوف لاق هب ترشأ اه امض ىلا ريصأو ٌلعفا معن

 نم هكي ام لثم ىلا داع لوقلا كلذ لقم دواع !ذأ ناكف عنملاب

 ناكو 0 6-12 ككضم لج مصتعملا ع و ناكو « بايك

 ىلا مدقنو لام هل رماق | ىتفهلا ميهاربا هل لاقي د ةبحصلا ميدق

 فهلا انيبق ايش لضفلا هطعي ملف هتاطع 0 را ورم نب لضفلا

 دادغبي هل تينب ىلا راد ناتسب ىف مصتعملا عم ىشمتي اموي

 بحاصي ئتغهلا ناكو سورغلاو نيحاي لا "نم حاونا ديلا لقت دقو

 هالو دبعادب اميف هك لوقيف ةفالخل دهبلا ىضغي نأ لبق مصتعملا

 ءاقرعم الجر مصتعملاو ةندك اذ اًيبرم ىتغهلا ناكو تحافا ال

 ه) 0. انرعم,

- 
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 كليو لاق هيدي نيب راص املف ديلا هلجو لجرلا ذخاب مدقتف ال
 انعباصاب كبراحن لاق هب ىل ماوق ال. ىذلا اذه امو ىنيراسكت 5

 رو لجرلا نع تكسف ءاعدلا ىنعي ليللاب نويعلا تأده اذا

 بضغ ةنسلا هذه ىفو # ىَأر نم رس ىنبف بخ مق هل ضرعي

 «دسبحو ناورم نب لضفلا ىلع مصتغم ا

 هل هسبحو هيلع هبضغ نع ره ركذ

 دحبلع هقافنو هب هلاصتا ببسو

 بتاكب لصناف طل نسح نادربلا لقا نم الجر لضفلا ناك

 حعضوم ىف لضفغلا راصو يح تاق ىناقمرجل ىئيعت:ال لاقي مدصتعم أ

 ا نوماأ ركسع ىلا. دعم جوخ رز مصنعم أ ةخفالخ لبق ككلذو

 مت هرونكو هرتئاخذ ترثكو رصم لاومأ ىلع ىوتحاو رصم ىلا دعم
 دنع بتكيو مصنعملا روما ذفني دادغب نومام ا لبق لضفلا مدق
 لشفلا راصف ةغيلخ مصتعملا مدق ىتح بحا ام هناسل ىلعو
 «.نونك تفعاضتف هيدي تحت اهلك نيواودلاو ةفالخل بحاص

 لين ىق ناكو هب اسناو :هيلع الالدأ ءىشلا ىف هدأر اميرو لضفغلا

 هنظحالع هسفن دحا :تدح ال ىذلا لحمل, هبلق نم لحو هلم

 دهب مكح وأ ايش دارا اذأ هيلع ضارتعالا ىف الو هتعزانم نع الضف

 دعنهو دفلاخ ناك ىتح ةلادلا ىلع هلمحت ةلنملا هذه تناكف

 دجا نع ىكف هرمأ مهم ى هفصي ىذُلا لاملا ضعبو هرمأ ضعب

 ام اريتكف. مصتعُملا#ا سلخ ضنحا ,تنك لاق ريثا داوذ ؟قإ نبأ

 م) 81 ىملت
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 ىلا مصتعملا مخ ةنسلا هذه ىو :2لاجرو لام نيشفالا ىلع اغب

 «اهنم ةدعقلا ىذ ى كلذو ىَأر نم رس ءانبب ًأدتباو لوطاقلا

 كلذ ىف ببسلا ركذ

 امجع اوناك كارنالا هناملغ نأ لوطاقلا ىلا هجورخ ببس ناك

 دعب دحاولا "دجوي لاري ال ناكو ةباجت مهيف ىأرو مهعنطصأا دق
 تاوذلا ىويكرت اوناك متهف) كلذو :ضايرالا“ ىف الينقر ىحاولا

 ةأرلاو لجرلا ”ىومدصيف اهعراوشو دادغب قرط ىف نوضكارتبو

 نوجرخو مهباود نع مهنوسكنيف ءانبالا مهذخايف ىبصلا نووطيو
 ىتح كارنالاب ةماعلا تذأتو مهب كارتالا ىَذاتف كله اذ مهضعب

 ديع موي بكر ناك مصتعملا نأ كح مصتعملا ىلإ كارتالا تكش
 لاقف ميش ديلا ماق ىس ل ةعبر م ى راصو فرصنا املف لصملا ىلا
 دنع فلكااب مصنعُمأ مهيلا راشاف ةوبرضبْل 0 ةردتباف قاكسأ اباي

 انترواج !ريخ راوخل نع هللا كارج ال لاقف كل ام ءديشلل لاقف

 اننايبص مهب تيتياف انرهظأ نيب مهتنكساف ٍولعلا الواهب تقجو

 مويلا كلذ لتم ىف ةلباقلا ةنسلا ىلا ابكأر ري ملف هاد لخد مث

 سانلاب ىلصف 0 مويبلا كلذ لثم ىف لبقملا ماعلا ناك ايلف

 ىلا هتباد هجو فرص دنلآو دادغبب هلرنم ىلا عجري 2 مث ديعلا

 ةخماعلا نم لجر اموي مصتعملا ىلا ماق هنأ اضيا ىكحو «لوطاقلا

 موقت ال ام كانيراح .الاو انتنيدم نع ٍبخآ قاحسا ابأي لاقف

 64) 000. لكي. 6) نول صبق. م) 00. خيشلا هساقذم لاقت. آطصسم ”!

 مم 4ااناع خبشلا اي.
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 فلط ىف سانلا لوي ملف كيبل كيبل امهب اوكيصو انيلا ناضكري
 سلاج وهو كباب اوقح ىتح اضعب مهضعب رسكي نيضكارتم دحاو
 سانلاو ليل هتفاو ىتح بكريو كرسحبتي نا كرادتي ملف
 ى.وه. .تلفاو ثحلا كباب: ةلاجو لك تلقي ملف ليبلل تنكس لو
 ىف نيشفالا ماقأو حباحصأ دنع عطقن دقو ناقوم ليخدو ريسي رفن

 "كباب ماقأو دنزربب “هركسعم ىلا عجر مق هتليل تابو عضوملا كلذ

 لحرف هاجر مهيف ركسع ليللا ىف هءاجن ةخلزا للا كنف يومت ناقوجب

 *ندنخ نم ةلفاق ترم مايا دعب ناك املف ذبلا لخد ىتح ناقوم نم

 عاتمو نيم مهعمو هل بحاص “اهعمو ديعس نأ لبق نم دنزرب ىللأ

 ةلفاقلا ذخاف كباب ذبهبصأ مهيلع يره نيشفالا ركسعم ىلا لمج

 طحقف اهيف ام عيمج بهتناو ةلفاقلا لضأ نم اهيف ناك نم لتقو
 ليك نماي ةغارلا بحاص ىلا نيشفالا بتكف نيشفالا ركسع

 ديلا هجوف اوقاضأو اوطحق ىف سائلا ناو هيلع اهليجعتو ةربملا

 باودلاو 'رمكل ىوس روت فلا نم بيق اهيف ةلفاقب ةغارلا بحاص

 مهيلع اًضيا تجرخ اهنوقذبي دنج اهعمو ةريملا لمعت“ ىلا
 سانلا باصأو اهيف ام عيمبح اهرخآ نع ”اهوحابتساف كيابل خيب مع

 هيلا لمح نأ ةريشلا بحاص ىلا نيشفالا بتكف نيدش قيض

 مدقو ةنسلا كلت ىف سانلا ثاغاو اريتك اماعط ديلا لمح اماعط

 ه) 000. ,كيس عم. 5) 400101 كباب. 6) 0 نفخ. 0) 000. امهعمو-

 6) رمخكلا. يف 1 ىلا. 7) 000. او>ابننساف» 7/2) ناراورجشلا و

 وننع 1عءازمدمع ل0 ممدستس8 ءممئامسعتتا ؟10عطااتل“. انم20060 ةمكعت ة]1أمانانات

 دا 265010. لو قرأ فعادت هعوصتق. 1اصم ا-ةخغطتع طقطفأ ناورسببسنل (08 ناورش

 ةعراصمم عم عوذعر الزرع 8ععلما عملا 710عااتا).
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 را

 اذه ىلا بهذأ لاقو هل مع نبأ هجوف ىأر ام ركنا هفقوم ىف
 ىَأر اهلف "مقيهلا مع هعأ نبأ. «ءاجن ىكفوقو هى ىأ ف :لقف.صيغبلا
 موق ءالواه 7 هل لاقف مثيهلا ىلا عجرف مهكنأ هلم اندو علا

 ةسمخ بكي ا هللا كارخا متيهلا د لاقف مهفرعأ اكل

 مهرقلتف نالجر ةيمرشلا نم جرخ موقلا نم اوبرق اهل ناسرفلا نم
 اولاقف اًضكر مثيهلا ىلا اوعجرو اوفرع دق مهنا اهيوملعأو 0
 فرصناف مهسابلو 88 أاوذخاو هباحكاو هيولع لتق دق رفاللا نأ
 اوعجريو اوضكري نأ رماف هعم تناك ىلا ةلفاقلا جاو مئيهلا
 تفقيو اليلق اليلق مهب ريسي هباحكأ ىف وه 5 اواذْنكََي الَعل

 ىنح مهل ةيماحلاب اهيبش راصو ةلفاقلا نع ةيم هك لغتشيل اًاببلق

 5 [طيهلا , نوكيا قفا اواع يذلا جنن 5 فلافل 4 فخلختو

 ديعس ىأ ىلاو ريمالا ىلا مكنم بهذي نم هباحكال لاقو فشوأ
 ءدسفرب ففغن * نأ دسرف لدب سرفو مثرد فالآ ةرشع الو اهملعيف

 متيهلا لخدو ناك نيفراف نيسرف ىلع دجبادكأ نم نالجر دجوتف

 الك 3 عضوو نصحلاب لونف دعم نميف كباب جامو نصغل

 ناكو ديراحجج نم متيهلا ىلا لسأو نصخل لايحب فرش ىلع سلجو
 قدنخ هلو سراف ةتاعبراو للجار ةئامنس نصل ىف متيهلا عم

 هل باحصأ عم رمشأ هيدي نبب عضوو دعم نمبف هلناقف نيصح

 نم لقا ىلع نيشفالا ناسرافلا ىقلو ةكبتشم برشلو اهنوبرشي
 هتمدقم بحاصل لاق ديعب نم امهيلا رظن ةعاسف قشرأ نم مسرف

 نيذّللا نيسرافلا نيذق وح اوضكراو مالعالا اورشناو لبطلاب اوبرضآ

 ه2) 000. ط. 1. هلصع ةقاتعي ) 000 اوعجرو. 6) هسفرذ ققس»



 ب

 عجر ةخلفاقلا تراج اذاف كنزرب ىلا اهريغو ةلفاق نم لانأ بحك

 رهنلا هام ىتح ةلفاقلا تراسو اغب كلذ لعفف ليبدرأ ىلا لاماب

 ةونياعو لجموع لاش 9 هنوملعي هيلا كباب سيساوج فصنأو

 ىذُلا مويلا ىف ل بكرو لبيدرأ ىلا لاثاب اغب عجرو لويد

 لرنف سمشلا بورغ عم شخ قاوف دنزرب نم اغب هيف دعو
 م رس ىف بكر جبصا املف ديعس نأ قدنخ جراخ اركسعم

 توكسلاب سانلا رماو مالعالا فلي نا رمأو اهلع رشن الو البط برضي

 كلذ ىف تهجوت تناك ىلا ةلفاقلا *تلخدف ريسلا ىف دجو

 نم نيشفالا لحرو ىونغلا متيهلا ةيحان ىلا رهنلا نم مويلا
 مقيهبا ملعي لو فيرطلا ىف دفداصيل متيهلا ةيحان ديري شخ
 ىااكباب ًابعتو رهنلا اهب ديري ةلفاقلا نم دعم ناك نم لحرف

 3 8 ١ ىنظي وهو رهنلا فيرط ىلع راصو ةركاسعو هلاجرو هليخ

 حلا !ةيولع وهو ندع قم ٍقِرْذَبَي رهنلا بحاص خو هيفاوم

 تجرد ههمر ىلع متيهلا وح رسب ذخاف كانه ”ابترم ناك هذا انلق
 بحاص مهلئاقف ةعم لاما نأ نوكشي ال مثو كباب ليخ هيلع

 ةلباسلاو دنخل نم دعم ناك نم اولتقو هولتقف هباحكاو هيولع رنلا
 مهتاف ىق لاملا نأ اوملعو عاتملا نم مهعم ناك ام عيمج اوذخاو
 اهوسبلو * مهنيتافخو مهعيراردو رهنلا لخأ سابلو هملع اوذخاف

 نيشفالا بور نوملعي هو رك متيهلا اضيأ اوذخايل اورككفتو
 ناك ىذا عضوملا اوفرعي لو اوواج اهلف رهنلا باحضا مهناك اوواجو
 4 فقوف متيهلا ءاجو ةريغ ىف أوفقوف رهنلا بحاص ملع ديف * فقيب

 م) 1مم 'ل-فاطنع تلحرف. 3) 000. انب مب. ه) 000. مهسافخو. 4 4ققنلأ

 ع آكطمم 'ا-شاطتع. 160 ىف وتم ةوويتكست 000, ةسافو طقاالا جيق.
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 مرر

 اهملسنف جيرخت لفاوقلاو ةلباسلا تناكف رهنلا نصح ىمسي ليبدرأ

 رفظ امّلك ناكو مهنمأم أ ادد فد رالخأ ىلا هكلواه نم ةقرذي

 ناكف نيشفالا ىلا هب ادهن :نووشاك داوقلا -ةلواه نم دحاأو

 مهلصيو مهل بهي نو مهبرضي الو سيساوجل لتقي ١ نيشفالا
 نك سوساجلل لوقيو مهل دفعضيف مهيطعي كباب ناكلاطا يلدسو

 لنق تقشرأب نيشفأو كباب نيب ةعقو تناك اهيفو «انل اسوساج

 صخش مث ناقوم ىلأ كباب برضو ريتك فقلخ كباب باحكأ نم اهيف

 كا ا علا اهنم

 كلذ ىف ببسلا ركذ

 هدنك ءاطع نيشفالا ىلا لاه ريبللا اغب عم جو مصتعملا ن

 كباب علب ليبدرا لون اهلف ليبدرأ لاما كلذب اغب اغب مدقف تاقفنللو

 سوساج مدقف نيشفالا ىلا دلوصو لبق ديلع عطقيل ًايهنف بخ

 هباحضأو كباب ناو لاك مدق دقريبللا اغب نأ بخاف نيشفالا ىلع

 ىلع درو سوساجل اذه ناكو كيلا هلوصو لبق دوعطقيل اوبن دق

 انيمك كباب ايو نيشفالا ىلا ديعس وبا هب دجوفيالوا نيعس ىا

 ليك نأ هرماي ديعس .نأ ىلا نيشفالا بتكف لاملل عضاوم يق

 قف فعامج عم أ ١ تن ةبعيل ثلا ىضف كباب ربخ خكك خفرعمل

 نيشفالا بتكف سوساجلل اهفصو ىتّلا عضاوملا ف نارينلا ىلا اورظن

 اهرطقيو لبالا ىلع لاملا ٌدشيو ليدرلا ديري دنا رِهْشُي نا اَعب ىلا

 ةحلسم ىلأ راص اذف كنررب ديرب هناك ليبدرأ نم اهجونم ريسيو

 نم زوجب ىتح راطقلا سبتحا نيخسرفب اهيبش راس وا ' ' رهنلا

 ه) 1طمم '!-ةغطت رهفلا نصح.
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 مة دحأ مهنم تلغي ملف موا هجأو مورمأأ مهيلع تراغاف ةيرز نيبع ىلأ

 ىلع “سواك نب رديح نيشفالل مصتعملا دقع ةنسلا هذه ىو

 ىدامج نم انلخ نينايلل سيمثل موب كللذو كباب برحو لابجل

 « نري ىلا راص مث دادغب للصم ركسعف ةرخآلا

 مرهو ّنبلا اهل لاقي ةيرق نم ناكو ١ ةذنس ى كباب روهظ ناك

 ىلا رمالا ىضفأ اهلف ةعامج ةدارف ند ل ناطلسلا شويج

 هرماو ليبدرأ ىلا فسوي نب دمحت ديعس ابأ مصتعملا هجو مصتعلا

 ميقيو ليبدرأو ناجكر نيب اميف كباب اهبرخ ىلا نوصل ىنبي نا
 وبا هجوف ”لييدرا ىلآ ةريملا بلج نمل فييرطلا ظفحو حاسم

 ةيرس كباب هجو مث كباب اهبرخ ىلا نوصخل ىنبو كلذل فسوي

 3 ضرعف ةيواعم 3 لاقي لبق نم ريمأ اهيلعو هناراغ ضعب ىلأ 3

 رساو ةعامج هباحكأ نم لتقو دهاوح ناك ام فقنتساف ديعس وبأ

 ديعس وبأ هجوو كباب باحكأ ىلع تناك ةيره لوأ هذهف ةعامج
 حنزرب ىلا نيشفالا راص نو «دالاب مصقعملا ىلا ىرسالاو ضو

 نب دم لرنأو ليبدرأو دنزرب نيب اميف نوصخل مرو اهب ركسع
 متيهلا لرنأو اقدنخ هيف رفتحاف هاذخ ل لاكي عضومم فسوي

 ىلي امم ىصح ىف ءانبالا داوق نم روعالا “ةيولع لرناو اقدنخ

 ه) 000. سولك. 523) 000. طب1. ةتصع متسعألو. 1م18 كيزرب © كتزود» 6) 1انسم

 '-ةاطأ#» ككسداسبي. 4) 000. ط.)٠ نجح زمام معددماءانمع شخ. 110. لوعانأ ل2 3.

 ممدان(هعض لحس وأ طمع همرصعت ةرجاتل 1861640301 , م. |*زغمؤ, ممم شدو ننم0 مرمهلع 6 كو-

 هكنك :ةءعموزمتل. )6  000. ددولع ظ.١٠



 وإلا

 دككس ىف ليل مصتعملا بترف داسغلا اورتكاو ةرصبلا نم اهيلي

 ىلع * غقفنلا وو حمود نم مدصتعملا ىلا ريصيف كش تودع 0-2

 ىف فيكع راصف ابنك ىدهملا نب ميهاربأ لبق نم فيحكجع

 ذ نيويزق طساو لغسأ ةيرف ىو ةيفاسلا كل لكر فدلا ةسيخ

 رخآ اراهنا كسف "ادودرب ىلا راص مث ةلجد نم لمحبي اهب !رهن

 ةعامج لتقو ةعامج مهنم رسأو مثدصق مث هجو لك نم مثصحو

 قلخ رفظف اموي رشع ةسمخ طرلا ءازاب فيكع ماقأ 0 مدصتعملا

 “ةعسن كلذ دعب مهلتاقي ثكف نوقابلا هدهاج مث مذغناذ مهنم
 8 رهشأ

 را زخفممب تلخدو

 ًاديلط ىتح مرهف نا دعب دادغب ىلا طرلاب فيجع لخد اهيفو

 ةذعبس مهن دع كتناكف مهلاوماو مهباهذ ىلع مهنمافأ نامالا نم

 مهب ليبقاو نفسلا ىف مهلعجت ىبصو ةأرماو لجر نيب اغلا نيرشعو

 مق ةرئاج نيرانيد نيرانيد هباحكأ ىطعاو ةينارفعرلا لون ىاح

 | اح تاقوبلا مهعم بكل ىف مهتبيه ىلع مهقيراوز ىف مأبع
 رم ىنح ءئرلا اهل لاقي ةنيفس ىف دادغبب مدصتعملاو دادغب مهب

 صففلاب مهلوا ناكف تافوبلا ف نوخفني مهتبعت ىلع طرلا هب

 أاوعفد مث مايا ةتالت مهنفس ىف اوميقاو ةيسامشلا ءاذح مهرخآو

 ه) 000. مقعبلا. 2) 0008. لكشف. 0 50. أ ودرب. )4  1سم '!- فاطر 1مم

 اكطق]ل, هك 2[ه6, خعبسز هل. 1[؟ءئلار م. 301. ) 1. 6. هءقم»ن, 1طصم '-ةنطتع اهفدلاب



 بأ

 مدغلاب بتكو مورلا دالب ىلا مهيقاب برضو مهنه افلا نيتس كانه
 © مصتعملا ىلأ

 05 ةخنس تلخدو

 نب نيس نب ىلع نب رمع نب 'مساقلا نب نمد ”رهظ اهيفو
 نم د ىلا وعدي ناسارخ نم ناقلاطلاب بلاط ىأ نب ىلع

 ىبعل داوق نيبو ةنيب تناكو ربتك سان اهب ديلا عهتجاف 3ةيك

 ديلع اهرخآ ناك اهلابجو ناقلاطلا ةيحانب *”تاعقو رضاط نب هللا

 ناك ناسارخ روك ضعب ديري ايراش ىضمو هبادكأو وه مزهناف

 ىضف هعبت نم ضعبل لاو اهب ناك اسنب اوراص اهلف هوبتاك اهلها

 اوقالت "اهلف ةدلاو لع ملسيل 0 دلأو ل ناك و لجيلا

 كلذ وبا ىضف اذك ةروك عودتي مهنأو يزخر ب نع الأس

 لماعلا هك لذيف مساقلا ن م رماب ةبخاف اسن لماع ىلا لجرلا

 هذخاف مساقلا * نب نيك * للا لماعلا ءاخو الام يلع ةنلدلدا 2

 دبع دب ثعبف رهاط نب هللا دبع ىلا حب ثعبو دنم فقتونسأو

 م دنوطغفك موق داب 3 0 ره رسب ل مدصتعم ا 1 لل

 نم بره 287ةتيهتلاو دنيعلاب سانلا كح ك0 ةليل ناك

 ىدانملا هب ىدانو 0 فلا ةكام هيلع لد( نم لعج دقنفأو 2

 ةسبنع نب فيكع مصتعُمأ حو اهيفو « مويلا ىلا ربخ ل فرع اخ

 1 اكلك اونو ةرصبلا فقيرط ىف اوتاع اوناك ييعلا طرلا برك

 و ركسكب ردايبلا تالغ اولهتحاو قيرطلا اوعطقف ةيحانلا كلت

 م) 008. رفظ. هز 1اس ةكطدلل. © مف م ذه. ىلع ىبز هل. لعل, 11, رب 8
 مس. 0) 000. تاغففو. 2) 5ءء. آطصم 'ل-فغطآ. 000. دورسم_ثخاخغ. 205. 2. 1

 0 هب يشحاف. 6) 1م 000. 08و. مير 000. دينهتلاو.



 كبو

 هني هم كتبت يبا
 0 ا

 ةتنكو لوسرلا 38 0 ةنلاتق

 10 7 ىقلا تفتك ئ 7 ىبضعي 2 ىخلاأ بك 56

 دكيبترلا“ نوراخ نب قييم قاكسأ ىال عيوب دنيا هذه 6

 <81 ةنس بجر نم تيقب وأ تلخ ةليل ةشع ىتنتال ةفالخلاب

 زفالخل ماي ةودأنو نادعلا اوبلطو مدصتعملا ىل طاع سانلا بغش اهيفو

 2 ره دعيأبو هرضحاق نيكلا أ 0-0 ةاكسأ أ وبأ لسيرأف

 ةفلسو 2 كا كق دذ درابلا ترم ![ذه ام نيد .

 كلذ ربعو خلالاو السلا نم اهب -- امد ع ةناولحب 0

 فرسب رمأو هلج ىلع ردقي مد ن اك ام قرحأو هلج 0 مي

 اهيفو 0 ىلا لفل نم ا كلذ 00 همام 0 نه

 اال ل لح ناضمو ر مكسب ل لا

 3 اهريغو قذقناجرهمو 4 ناذبسامو ناهبصأو الا نم ةربتك

 00 هجوف 00 لامعأ ىف و اولسارت مت >2 ب

 ه) 72ه1716 ءأ ةاطسللم م.م 6 اهنم ءا ماك اهنيع. 65) 000. تقرت, 1ذدم '1-

 فةاات تذذا. 9| 000, مكي 2( 000, نافسا مو.
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 رظنف لاق اهسوز تيدبأو رفصالاو رضخالاو رجالا ىنيصلا ريرخلاب
 ”سانلا هفرشتسأو*" هنيع ىف مظعو هرنكتساو نسح ءىت لا نوماثأ

 ىهحت ابأي ىيحيل نوصماملا لاقف حنم ن وبجعتيو ديلا نقر

 مهلزانم ىلا نيبئاخ ةعاسلا مج مثارت ْك ا ءكلواض انباحطأ كر

 و مايبلل اذا انأ مهنود ' اهانكلم 6 لاومالا - قا .

 مرات فلو احلا فلاب نالف لال عقو لاقف دادني نب دم اعد

 ىتح كلك لاقي نأ ,ةلأوف لاق كلا ةذتايدنيبك نالف لدلَو اهلتم

 عفدأ كاف بالا ىف هلجرو فلا فلا نبيرشعو ةخعبرأ قم

 ىنحا كيف ىشيعلا 7 000 طعب 2 نب ب لعملا ىلا جابلا

 جلا نعا نع قرط ميس

 ىلع تاي ملف ىرظان «سلتخ ال فلالا فالالا 0 نم اغلا
 هلاما تذخا ىتح ناتليل

 ”ةرعش روهشم نفذ ريتك رعش ,نوماهللو

 ئنغأ ام كود ْنَع ىرغش َتْيَل اَيَن
 4) 20. سانلا هب رشيتساو نأ قطدلكلهر 11, م. 164. 1سم 'ل- فخ رشبتساو

 ساثلاو هب. 83) 004. اهانكلمت. 0 008. سلبخد. 2) ة[هاندسس 656 ليوطلا.

 ه) 121760 1-ه]ة065 1. 211 ٠ ىننفلاخاو. طرنم عدوان دعءانم00 11 16عالاتتت

 انذا اهتمغن عامستساب تعتامو اههجو ىساكم ىف افرط تددرو

60+ 
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 دينا دنع ماقاو هانا هضرم ةذشل ةينأي ىل نأ نظي وهو سابعلا
 ةيصولأ داعأ 0 قاحسا ىا هيخا ىلا كلذ لبق ىصوأ دقو اممايأ

 دنبا هلج قون املو «داوقلاو ءاهقفلاو ةضقلاو سابعلا ةضح

 مداخ نفاخ راد ىف هانفدف سوسرط ىلا قاكسا وبا هوخاو سابعلا

 نيرشع دنفالخ تناكف 6 قاحسأ ا ةوخأ دبلع صو ديشرلا

 نيبمالأ ةوخأو كم امهيف 8 عيذ ننس ىوس رهشأ ظتندبو خدم

 ره نم فسيشنلل لَو ناكو تن وصخ ديشرلا ن ّك نيج

 ةولعت رهسأ ناك لبقو كك سضيبأ ظعبو ناكو آن. خئس لودلا عببر

 تا لاعب ادع :تتبشألا اهقيقر خبكللا ليوط نيعا ىنقأ ةرفص

 ةيحاهتو ف ةدوجل نخلا ا ىفخ ال 7 ويطاف ةكعبُص 2

 ذعيج دعب كافاو دق لاملاب كناك د 17 هل لاقف- مصتعملا

 دل :الوتي ناك ام *جارخ نم فلا فلا نوثالت ديلا ل ناكو لاق
 ىيحيل ىنوماملا لاق لاملا كلذ هيلع درو املف لاق قاحسا وبا

  ة0اراقدتك اهتوو اجركت لاق لاملا !داه ىلا رظنن اني" جرخأ متكأ نبأ

 4) 004. روهش. 0) 000. ىشمعلا ©: ىسيقلا. 205ةنتتر م. 7 ىبتعلا , ؟ددد

 ”- خاطنتت ىسبعلا كلانا ىشيعلا. ه) 812 1مقءراتصأات“ 30 م38. ةانماث 0

 10م م. زو ءعوو. :ءدانطنأةع. )4  آطهم '- خطت هنارظني. 6) 000. تبلحو. ير

 ع
 اساسيا



 م

 1 نس قاكسأ .ايأ نينموملا ربما دعب نم ةغيلثلو
 «نودندبلاب نوماثأ اوت ناسا قرا ةسورلا

 دنافو ببس ركذ

 دالبب وهو .نوماملا لا .لسرأ لاق ىسرافلا فالعلا ديعس ىكح

 ناكف نودندبلاب وهو هيلا تلمح سوس نم اهلخد ناكو مورلا
 نودندبلا نئطاش لع اسلاج هتدجوف تكف اموي ناعدف ىنيرقتسي

 حنم ةوح تسلجت ىنرمذ هنيم نع سلاج مصتعما قاحسا وباو

 ديعس اي لاقف نودندبلا ىف امهلجرأ ن اَيلدم قاحسا وياووش [نك

 2 أدرب نو تيأر لف حقذو ءامللا اذه ىف كيلجر لد

 امم ,ىدمولا ريما اي ثلقو تلعفف دنم ءافص ىفصأو 2

 0 اذه برشدو لكوم نأ ببيطيرءيش ىا لات طق اذه |

 لوقي وه انيبف نازالا “بطرلا لاقف ملعا نينموملا ريمآ تلقف هيلع
 0 ديرمبلا *لاغب اذاق تفنلاق ديربلا مجأ عفو عمس ذأ اذه

 لم رظناف بهذا ه مداخل لاقف فاطلالا اهيف بكاقح اهراجعأ

 اذازأ ىاك ناف رطنفذ بطر اهبف ناك اك ناف بطر فاطلالا هذه ىف
 0 نم ل اهناك ذازا !تبطو 8 020- عرس ساكت دا كلك

 ءلاف 5 * هنم انبجعن رثكو لجو رع هلثا ركش رهظ ظاف ةعاسلا كلت

 نم اعيمج انبرشو امهعم تلكاو قاحساوباو وه لكاف ْلكف ندا
 نوماملا ةينم تناكف مومد وتو الإ دحا انم ماق اذ كاملا كلذ
 لزأ لو قارعلا لخد ىتح اًيلع مصتعملا لزي رثو ةلعلا كلت نم
 دنبا ىلا ثعب هنّلع نوماملاب تدتنشا املو «ابيق ناك ىتح اليلع

 ه) 000. ةزمع ةانع. 65) 000. لغي. ) 0ههز ءءانتته ةاتمصأءالأ»



 نيا

 5 4 7 يان ىلا نوماملا بتكو يناَيالاِب َنتمْطُم بلو رك

 1 رع الاف اي ليوأتلا أطخا دقو تركذ ىتلا ةيآلا لوأت
 ناك نم اماف كرشلا 1 0-0 دع ناك نم ةيذلا هذهب

 نيرشع نم أوحا ب 26 0 0 ا 3 اع

 ثيدخل باحكاو ةاضقلاو ءاهقفلا هوجو نم ديلولا نب رسب عم
 0 00 ةنيدم ىلأ ف ن قوما - 1 7 وغلب اًملف

 0 يكل 31 ىنوماملا هالأ دبع نم ا 68 00 ىلآ

 0 كلذ 9 00 0 ..ينموملا 00 قاحسا دلعي نم

 0 اذه هضم ىف توملا ثدح هب ثدح نأ هنأ 7
 دادني نب ديد كلذب تكف ديش ملأ ند قاحسأ وبأ دلعي

 ىأ نم الاّمع ىلا قاحسا وبا بتكف ءاضذفناو بنلأا منخو
 م مأو ملا ربما دعب ةفيلخلو نينموملا ريمأ ىخأ قاحسا

 ىلص 2م ةنس بجر نم تيقب ةمشع ىدحال ةعمجل موي ناك

 نينموملا ريما اخا ريمالا حلصأو مهللا نينموملا ريمال دتاعد دعب

 ه) 000. لقتعم. 5) 000. نودددبلا © نوديدبلا.



 سيل

 ةنسلا هذه ىفو «اضرف دادغب لها ىلع صضرفف دادغبب هتفيلخ

 ناضقلا ناحتماأ َك ميهأربأ نب قاحساأ مل ىنومامأ ديك

 نارقلا فلخو هيبشنلا ىفنب مهنم لقي رث نذ ءاهقفلاو نتدحملاو

 تايآ هيف اغيلب اباتك كلذ ىف بتكو نيديقم ديلا مهصخشا
 مي يوما ا

 نت كن - لمتسمو 07 0 لاس ف ديحت مهبف دي

 مهارجم نورجب ةدلعو برح نب رهشتو نيعم نب ىبيحو نوراغ
 قولخت نارقلا نأ نفل اوباجاف نارفلا نع مهلأسو مهنخ د ماف

 اذه نع كلسا مث لاق هللا مالك ا لوقأ لاق ىنارقلا ىف لوقت ام

 «وه 5 لاق 3 نرخ لاق دسك 0 هللا 0 قولد

 اولاقف ةاضقلاو ءاهقفلا هوجو نم قرح ملك مث اذه ريغ نشسحأ

 وماما ىلا لجر لجر' معلا .تالاغم:بنكف رشي كو ننال
 متشيو هجاكو اذحاو اًذحاو لهجتسي باول ىف نوماما بتكف
 نع عجري ف نم ناب باتكا رخآ ىرمايو هيف دفرعي اه دحاو لك
 نب ميهاربأ كلذكو دس 1 ثعبأف ديلولا ند رعب ا اككرستن

 ىرمأ مهيف ذفنيل لالغأو دوبق ىف مهلجأف ٍنوفابلا اأو ئديملا

 لبنح نب دهأ ”نيسفن لا قيل 001 3 مهلك موقلا باجاف

 غلب مل سوسرط ىلا 0 لبدخ دل ىف اكشف حو 0 دمت

 ه) 2101 و 8) 00. ناسف. 6 ©. 16 38 .١9



 مار

 صخشو ناسارخ راتخاف كباب ةيراحو ناكييرذاو ةينيمراو لابخلو
 ةاهيلأ

 الو خنس تلخدو

 محال ىلا زل وخلا تلتتللا هتيدم خم لروما: صك .اهيفد

 © قشمد ىللأ داعو انصح اهب جدتفاف

 "1 ةخنس تلخدو

 ىلع ربخل دورو كلذ ببس ناكو مورلا ضرا ىلا نوماملا ركف

 اوناكو ةصيصللاو سوسرط لها نم اًموق مورلا كلم “لتقب ىوماملا

 لون اذ مورلا دالب لخد ىتح نوما لا صخشف لجر ىغلا وح

 نيتالث متتفاأ ىتح ملص ىلع هلها هيلا بخ الا نصح ىلع

 000 ا داو ليفي بوب ةفاولط لع راغأ رث ادصح

 نإ فشمد

 ال ةخنس تلخدو

 هيلع درو باتك كلذ ببس ناكو. مورلا ضرا ىلا نوماملا داعو

 هذه ىنوماملأ !دغف هسفنب هيف أدبو ةعداوملا هلسي مورلا كلم نم

 ةلعفلا دعم هجوو مورلأ ضرأ نم ةناوطب هنبأ لدناو فنك ةورغلا

 لعجو خسارف ةتالث ىلع اهروس لعجو ميظع ءانب ىف اهب أدتباو

 قاحسا قا هيخا ىلا بتكو انصح باب لك ىلع باوبا ةعبرا اهل

 هناو لجر فالآ ةعبرا اهالاو امو فشمد دنج ىلع ضف هنا

 ىلع ضرفو ابرد 'نيبعيرا لجارلا ىلعو مرد ةئام سرافلا ىلع ىرج

 وهو ميعاربأ نب قاكسا ىلا بنتكو نادلبلا نم اهميغو رصم

 «) 000. لشق. 6) نوعبرأ»



 انكي

 لقت نوكشي نوماملا ىلا اوعفرف اهنورتكتسي اوناكف مرد فلا

 انضم اوذوي لو اوعنتمات نوماملا مهبجب ملف طل هنولسيو جارخل

 مهيراحت “ فيجعب هدمأ مث ماشه نب لع مهيلا نوماملا دجوف

 ةعبس اهابجو مق روس مدقو نارمع نب ىيحج لستقو مهب رفظف
 © مثرد فلا ىفلا نم نوملظتي اوناك ام دعب فلا فالآ

 دبع وأ نينموما ريمأ اب نوماملل نومام لا ةرخا ضعب لاق اهيفو

 لاق لبق نبا ماكدانكو: تئاظ قادوا لك يصرهالط ل
 ديلا سدف لوقلا اذه لثم داع مث هركناو كلذ نوماملا 3

 ةعامج عداو رصم ىلا كاسنلاو *ةارغلا ةيغ ىف ضما هل لذو الج

 ركقاو اطلب م مهعالل نع نوزاقبنن ساعتان امل
 هللا دبع ةناطب ضعب ىلا كلذ دعب رص مق هلكاضفو هملعو هبقانم

 نع ثعآو هل هتباجتسا ىف هبغوو عدد دتيإ مث رضاط نبا

 ام لجرلا لعفف لاق دنم عهست امم ىنتأو ايفاش انك * دنين نفد

 4 لعذ مالعالأو ءاسورلا قوم فاي هاغد اذ فبات هممأو هل لاق

 ىرسلا ىب هللا ديبع ىلا بكر دقو رهاط نب هللأ دبع بابب اموي

 دمك نم جرخاف لجرلا ديلا مق فرصنا املف هناماو دحلص دعب
 ٍبرخ لخد نأ الا وه اف لاف هديب اهذخاف هيلا اهعفدف عقر

 ضرالا نيبو هنيب ام هظاسب ىلع دعاق وهو هيلع هلخدان بجاذل
 دكننعقر 010000 امهيف هافخو هيلجر دم دقو ةريبغ

 هز 1ط»0 '!-ةاطأع 8001 سينفع ند“ ة) 1طدم '!- خاطت ءارقلا» مه 000. ةنس.

 04) 000. لكقف.



 م

 ىذلا دكاقلا ىلا دباحصأ نم هل باجتسا نم يرخ ةلحرم ىلع
 هبح اذيرب هللا دبع ىلا دتاقلا نباق ركسعملا عضوم بلطي ناك
 ىلع لاغبلا ىلع هاجر دللا دبع ليخت هبلا ىرسلا كل جووخو

 أاوقحأ ىتح ريسلا اوعساو لي اوبنجو امهنالاب نيلجر لغب لك
 ةدحاو ةلج الا هللا دبع باحكأ نم نكت رو ىرسلا نياو دقاقلا

 نبأ باحصأ ةماع تطقاستو هباحكاو ىرسلا نبا منهن ىتح
 ا مر 0001

 نب هللا دبع هصاحو 1 7 0 1 دسفن ىلع 0

 «نامالا ىف, هيلا نرخ ىتح برفل ىرسلا نبا ةدواعي ملف رهاط
 نب هللأ دبع ىلا ىرسلا نبا ثعب لاق *نيملقلا ىذ نبا ىف

 مدرف اليل ديلا مهب ثعبو ريرح سيبك ىق رانيد فلا دحاو لك
 و 0 للا دبع هيلع

 ا ايلا ف لها علخ يلا مقا ه 3 نوح نام 5

 ل أوعنمو
 تدع

 كلذ ببس ركذ

 جارخلا نم اهلهأ نع طح ىرلاب هرايتجا تقو نوماملا ناك

 ىغفلا مهجارخ ناكو كلذ لثم ىف مش لحأ حيطف تركذ ام ىلع

 2) 000. نيملعلا. ا) 00:. 21 .١ 36 ءاأ 37
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 ورَص ؛فنح ىأزطنأ ثفتيف «انداغ ىلشم مرش نأرذأ مَ
 عضاوتملا رداَقْلا مامألا عرو اهباقذ َنْعَب لع ويَحْل نو

 عطاقب نيتولاأ ف كودع ىمرو ةدم لوطَأ كالو 7 فايحا

 عباسلا مامالل مدآ بلص )ص ىف اهراح «ةفالخلا مسق ع 5

 عماج كيخ لك كوادر ىوحو اهرمأ عماج كبلع بولقلا عمج

 «ييجارلا ْمحْرَأَوفو ملل ةأنآرفغي ميلا ْمكيَلَع بينت ال «نوخال
 علخو دعم نم عبمجو نوما فاضأ دناف لعهس ند نسأل امماق

 مهيلع همزل ام غلبم ناكو مهلصوو مهلكو مهبتارم ىلع داوقلا ىلع

 ذعقر هلي ىف تلعقو نذ مشا ىنبو داوقلا ىلع اهرثنو هعابض

 متتفا ةنسلا هذه ىو :ةاهمأستف اهب ثعب ةعيض مسا اهيف اهنم

 / ء لا نب ىرسلا نب ”هللا ديبع ديلا نماتساو رصم رهاط نب هللآأ دبع

 كلذ نع ريل كد

 رصم ىلا بهذ ثبّش نب رصن نم رهاط نب هللا دبع غؤ ان

 هكسعل داتريل هداوق نم دتاق مدق ةلحرم ىلع راصو اهنم برق اهلف

 ةدنخ هسفن ىلع ىرسلا نبأ قدنخ دقو هيف ركسعي اعضوم

 راصو اهنم برق ام ىلا ىئاقلا ريسم نع ىرسلا ”ىنباب ربخل لصتاف

 ه) ارقاع. 65) 000. فمه. 60) 121. ه1-هو#. مع]فان5 لئاضفلا. 42

 0 6) ©م2. 12 75. 92. ري 8ء8وغ هللا ذص 000. 2) 000. ىباب»
5-4 

59 



 مب مسيح 1 هسسألا + لإ, 7 ً

 قر هك(“ مم «ن 52

 ا

 حده ميهاربا لاقو دجسو ربكف ميهاربا اب وفعا لب لاق كلضغبف

 * نوماملا

 هب ؟ةيناه مالك ىمردكلاب

 همم د 5

 جهت نافذ تعطأ ام عراوفلا لسع

 ةفاخت كنم سانلآ بولق كثتلم

 2 ا ه2 ع

 'امهينبو ةيدف ىمأو .ىبأب
 » ىنتاوب ىذلا فنكلا َنْلَأ اَم

 رام لصق نإ كاذف ىسفت
 ةميش لْضاََفْلاَو كلْضفل اَلُمَأ

 دلتم ع 00 0 نوع توقعت

 0 ولعلا الا

 خارفأك كاف تهحرف

 اهناق كطفل 1 هللا

 00 د كديصع ن

 ام دعب ةبوقعلا

 اًطقلأ

 طعم نلبي 31/60 970-77 تلمذ

 0) 000. امهيمو

 دو

 8) 000. هيناهن.

 71710. 701. ه1- ضي م "4.

 0) 1611, ه1-هو7. هأ آططم '!-ةتطتع

0 0 0 - 

 هوة ءه

 5( ها تيبتو

 عقأو ع ةلضعم ا نم

 عيارلل عبر عرمأو انط
 عساو ملح ٍلضفب كْنم 7

 ايلا قحاب كاتب تع
 عفاشب هلا عفشي لو وفع

 | || دسا لير
 ك1, فيدح نه هيلألا دهج
 ” سان بباشنا
 د كلبا رغح لإ يدرب

 ه) ة1ءاضسسص هوغ لماكلا.

 طمطوأ, 1سم :ا-هفطتع تقر

 اهتيدوو 1طمم :!- خغاطت امها.

 6) 000. ىدرذ»
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 ترثن اهعم نومام ا سلج اهلف ناروب ىلع لخد ةليللا ىف ناك اهلف

 هذاك ساون ابآ دللا لتاق نوماملا لاقف ناماسلا لمع لوعم بهذ

 « وق ىف رظنلا اذه رضاح

 تلاقف ناك مك ردلا ددع نع اهلأسو عمجت نأ ن وماثأ رمأ 3

 لاقف اهدريلف اهذخا نم لاقف أرشع كتسصقزف اهدعب رماف ةبح فلأ

 الزوال تسقتنف ' هذخانل رثن اهنأ نينموم ا ربمأ اي هلجر. نيسح
 نوماملا اهعمجن تزرف كيلع اهفلخا ىف اهذر لاق هب ىلوأ دقعلاف

 تلعف دق لاقف 0-- ف 3 بأ نع ا دتلاسف 8 دقف

 . ميلا ا ا
 اح :, ئدهملا:ن د ميهاربأ اعد ندع نم ناك انعلف © فرسب [ذه

 هي

 وفعلاو صاصقلا ىف مكحت ءرأتلا ىلو نينموملا ريمأ اي لاقف ميهاربأ
 ءافقشلا بابسا نم 2 دم اه رارتغالا هلوانت نمو ىوقتلل برقا

 كننَد 3 لك قوف هللا كلعج دقو هسفن نم رهدلا ةيداع نكمأ

 نأو كقحابف بقاعت ,. نفذ كنود بنذ ىذ ل لعج امك

 م) ة[ءاهس» هدأ طيسبلا. 3) 000. هذخايل. ) 068. راشأ

 6 نما راك



 اريل

 .٠" خنس تلخدو

 تلخ ةرشع ثالثل دحالا ةليل ىدهملا نب ميهاربا ذخأ اهيفو
 سراح هذخا ةأرما ىز ىف نيتأرما نيب بقتنم وقو رخآلا عببر نم

 ميهاربا هاطعاذ تقولا !ذه ى نذرت نياو نتنأ نم لاقف اليل دوسأ

 كيلع الو انلَخ لاق» ميظع ردق هل هعبصا ىف ناك توقاي مئاخ

 ىف لاقو بارتسا مقال ىلا سراخل رظن املف نحن نم ملعت نأ

 ةحلسما بحاص ىلا مهعفرف نش هل لجر متاخ ا دف خحسفن

 ىلأ دعفرش مديح تدبفق هذبغ ميخاربأ عنو نوط نك نهرماف

 رماف كب ملعف ىنوماملا لاا كب كنه لق ة>فرعف رس بحاص

 نوماملا راد ىف دعتُأ دحالا ةادغ ناك املف رادلا ىف هب ظافتحالاب
 ناك ىلا ةعنقملا اوريصو دنجلو داوقلاو مشاه ونب ديلا رظنيل
 فيك اوملعيو سانلا هأريل ودص ىف 0 دقنع ىف اهب ابقتنم

 نلاخ ىأ نب دجا لعنم ىلأ لح سيمثل موي ناك املف ذخأ

 0 و هي 00 ا هلنع سبخ

 هزي ناكو هدفلخ ع مم ا 36 ف ملسلا ىلا

 17 ثخ 7 ا ىئاوو رهظلا ىلع هابا 4 دق ديل نع

 بسصغف بهذ ماجج قاف كل ند وماملا اعدق راطفالا ع و

 نسل دنع ًاطابتف نسدل 3 ىلا بارش ديف ماجح هدب َكَفَو ب مثو دبع

 كنذاب هب رشا نينموملا ريمأي نسل لاقف هللا دبع نب رانيد هنمغف
 دب شف ماج ذخاف كيلا ىدي دمأ مث ٠ ىرمأ الول مه لاقف كرمأو



 هو

 كتيبفا ولو اًدبأ اذه ىلا هبيجا ال لاقف هتربخاف نوماملا تيئاف

 همر ثلق لاق ىنمرفني هلاب امو ىطاسب أطي ىتخ ىلع اه عيب ىلأ
 عيبرلا نب لضغلا نم ىدنع امج مظعأ هارتأ 9 دنم مدقت امو

 ىداوق اذكلا :ليضفلا :ىرتص اما ئرادنا اهلا ودا لب سبعا

 بهذف ىا ىل هب ىصوأ ام ىل ام عيمجو ىحالسو ىدونجو ىلأومأو

 ىتح ىخا ىلع ىسفأو ىنملساو اذيحو وره ىاكرتو دمك ىلأ هب
 درط دلاخ “ىأ نب ىسبيع ى عنص ام ىردتا ناك ام هرمأ نم ناك

 برخأو ىتيفو ىجارخ بهذو ىتابآ ةنيدمو ىنتنيدم نم ىفيلخ
 ثلق لاق ىهساب هاعدو ىتآراب ةغيلخ ميهاربا دعقاو ىرايد ىلع
 لضفلا تلق لاق ملكت لاق ملكتاف م الكا ىف ىل نذات نينموملا ر 1ك

 بورضب ديلا : عهجرتت مليلاخح فلس لحلو 1ك >لومو اهكعبضر للا 3
 كنلود لضأ نم لجر دلاخ ىأ نب ىسيعو بلا اكذرذ 3

 نكي رذ لجر اذهو مهتقباس دفلس نم ىضم نم ةقباسو هتقباسو .

 دنج اوناك اهأ هفلس نم ىضم نمل الو اهيلع لمحتف طق دي دل

 تك ظيغلاو د فيكف ةلوقت امل كلذ نأ لاق جم" قاب

 لاق كلذب دن يخاف أرصخ تيتاف لاق قطا أطي ىتح هنع علقأ

 وقي موه هيلع ىليو لاق مث هيلع تلاجن ةحيص ليخلاب تامعش

 ةيلخ ىلع ىوفقي طرلا ىنعي هحانج تخت 00 ةئاعبرا ىلع

 ىخ هنم غلب لاتقلا هاجم ال رهاط ىب هللا نبع نا ركذف برعلا
 8 نوماملأ ىلا هب ثعبو هاطعاف ناماا بلط

 م) 11 000. لعقوأ ىببأا. 2) لوقأ.



 رت

 دماقأو ةحلط ةبتاكم رماق اليل توج ةطيرخلا تغاوو تيبملا ىف
 نينس عبس وماما مايا ف ناسارخ ىلع ايلاو ةحلط ىقبف دماقم

 ضعب ركذو « ناسأرخ ةللالا نبع: ليو قون مق رفاط توم دعب

 رفاط يف هنأ دقو نوماقلل اًسلحم ثيعمن لاق نو وماما صاوخ
 جو 8 «انخأو دمدق 6 211 مقللو نيديلل لاقف

 ةكلط رماب مايقلل ناسارخ ىلا دلاخ قأ نب دا نومانا
 دنبأو سواك . ةنسورشأ متتقاف رهنلا ءآرو ام ىلا دجأ صخشف

 ةتالت نلاخ قأ ني ىجال ةحلط بهوو نوماملا ىلا امهب ثعبو

 نب ميهأربو بقهوو رد فلا ىغلاب اضورعو رد فلأ فالا

 2 فلا :تايلعوتح نجحأ تتناك (ن بأ بعل

 را اغرب تلخدو

 ُ 7 . د 3 4 ١

 ن باتللا !ذه ىف حسني ثدح : اميف تدح مو
 -ِ 2 2 3 لأ

 ١.1 ةنس تلخدو

 هيلع ' قيبختو ثبَش نب رصن رهاط نب دالا دبع *رصح اهيفوأ
 نأ هلأس نوماملا نأ ىكح ةمامث نأ لاقيو نامالا بلط. ىتح
 ثبش نب رصن ىلإ ةلاس هلم نايبو لقع هل الجر ديلا لمعي
 لاقف.“ 1 1 رم الجر ملا برات لاذ

 00 ل لاقي عضومب جورسب وقلو 0 تنيسيناق لاق 3 556

 لاق اطاسب ل اطي 2 نأ اهنم اطورش طرشو نعذف هتلاسر دجتغلبق "١5" 1 ا كا ا ا اك ا

 ه) 000. يضح. 5) 000. دقيصتو. ع) آد اآكطدللده 5. 3 ؟.رفعج ىب ديمكام

 ىرماعلا © 18 5609. رفعج ندا ةزغ ونهم 1طده '!1-شغطت». 2 00 ىنرضح.
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 حبصلا ةالصب سْلْعي ناكو هربخ نع مداخل اولأسف هيلا اوراص مهنا
 ميلا مامر اهلف عاش ا كدب : م “وه مدخلا 0

 0 ةلسسأر همس يس ا

 ملعي رثو تام دق هردجوف دهجو نع اوفشكف كرحتي ملف هوكرس

 ربنملا لصأ ىف ةعم#ل موي ىسلجتو ناسارخ ديرب ىلع تنك لاق
 ترضح نينسب نبل نب رغاط ذياو كعد 1٠.7 خنس تناك اهلف

 دكسما ةفيلخمل ركذ ىلا غلب اماف بطخ ربنملا رهاط دعصق ةعمجل
 كءايلوأ دب تحلصا اه حمدت ةمأ ملصأ مهللا لاقو هل ءعدلا ن

 نحو ا ملب كلل 5ك اهدأ أرأو 0 اهل ىعغب نم 5 -

 لوتقم لوا انا ىسغن م نيبلا تاذ حالصاو ءامدلا
 رازاب ثررتنأو تايصوو تل تقرصتاف ر 0 متكا 2 نال

 7 تشكو داوسلا تح نطو أدر ةشفم ةرأو اك تسيبلو

 دنيبع نفج ْ تداح تدحو ىناعد رصعلا لص اهلف لاق « نومأملأ

 دقو هوو ور كادت رهاظا نب ةحياف جو ا طغت دام 0

 1 ةخحلط 0 دقو هنافوب تينكف 0 35 ىناطعاف هتافوب

 لاقف ىلاخ ىأ نبا اعدف دعلخ نوماملا ىلع ةطيرخل تدروف لاق
 لاق ليل ثيبأ لاق تنهضو تهعز 00 خد 8 نا صخشأ

 هل نذأ 52010 لمي ملف رهظلا ىلع 00 ىرعل

 ه) 000. وهو مداخل. 6ه) 00 موقلكو دعس وبأ. طان0 ”1- خطت عا 2ور هناا,

 م. 131 كيعس ىبأ نب تبات نب موتلك لاق. ٠



 ارت

 رع هللا ريختسا ىا هللا دبع اي دل لاقف رهاط نب هللا دبع
 دهنبأ فصي لجيرلا ن نال للا ا نا وجرأو رههش ذنم ف

 دقو كوبأ كفصو اه قوف 77 دقو دعفريلو ديف “ ةيأرل دي طبل

 تيار ىقو ”ىشب سيلو هنبا فلختساو ذاعم نب ىيك تام
 ريما ةعاطلاو عمسلا لاقف "ةةيبش نب رصن ةبراكتو رصم كتيلوت

 نيملسمللو يَ نينموهلا ر 9562 3 لعح نا وجراو ندعرسلا

 ْنَع ىحاننو دقيرط نع نيراصقلا لابح عطقن نأ رمأو دل نقعف

 1 دقع مث هءاول دري ام هقيرط ىف نوكي اليك ةٌلاظملا تاقرطلا

 نوماملا هيف دأزو د 252 كانت هام ةرفصب ةيلع بونكم ءآول

 دمركاف عيب لا نب لضفلا ديلا بكرو سانلا ديلا بكرف روصنم اي

 كنود ارمأ عطقأ الا لا كوخاو ىأ مّدقت دق دل لاق الا كاتي
 ىلا هدنع ماقاف كتروشه ىضتساو كيار علطتسا نأ جاتحاو

 نك ىلا هللا دبع دعم ىشف رذتعاو ىاف تيبهلا هلاسو ليللا

 قطن رهاط نب هللا دبع و ةنسلا هذه ىو «دعدوو ةرأد

 رهاط هوبا ناك ام ىلع هتفيلخ هلعجو رسل رما ميهأ بأ ن

 قرا ىلا وه ضخشو دادغب لامعأو طرشلا نم خيف را

 ا قذ دمنا لح

 ا.“ خس تدلاخدو

 حتياصأ اذ رارخو ىك م لا 51 انافو تناك اهيفو

 بعصم نب ع دهعو هيمارجب يع لببش هشأ ف ىف نع هنأ ركذو

 ه) هيار٠ 8ءءنكك ةنصص آطمم :ل-قختطت» كك قط '11-1ةطقفتل , آر, م. نقل“ ب

 /) 000. ثيبش انآ ةةرص7ع7. 6 000. لاعملا تاقرطلا نع 0



 هز

 ار ىحاون نم ةيحان ريختا نأ نرمأ دق نينموم ا ريما 7

 ىنأ لاقف ةيحان تنا ىلر تخاف اهايا ىديلقتب عقويل قفرملا ةحلاص
 شحولا تاقدصو رحبلا «تاديرب نم كب ىلوأ المع كل فرعا ال

 بهذف هطخ هل كلذ بتكف كطخب ىل هبتكا لاقف ادب جارخو

 للعلا كلذ هديلغت لانس نو ومامأ ىلع ذعقر لأ ضرع ىتح ىيشلا

 رضحي باتكلا نم جيش لاق ةعقرلا هذه كل كيك يخل

 لعاج اي اذه ام نوماملا هل لاق لخد املف همله لاق موي لك رادلا
 انباحصا نينموملا ريما اي لاقف اذه لثم ىلا غارفلا كب غلب دق
 ىف راصو هجارختسا لصحت ام ظفح ىنوكلصي تاقن ءالواه

 هجارختسا ليجعت بجي امو هيكحو جارخل طورش اماو مهيديا

 بجي امو هعنم بجي امو هقالطا بج امو ةريخأت بجي امو

 باهذب دوعي مثديلقتو هنوفرعي الف هب باسنحالا بجي امو هقافنأ

 لك ىلا مضي ناب رث انب فئن ال نينموملا ريمأي تينك نآف عافترالا

 دعمجت نحو لاومالا ظفح ى ءعيشلا نوكيفاانم لجر ,ةهنم لك

 نأو ةباتكو داوشلا لامع هنيلعج رمأو دمالك نوماما باصتساف

 كلذ ىلا دلخم مضو ةعيشلا نم دحاو مهنم دحاو لك ىلا مضي

 ث خبحان هدلقف خيشلا

 ا”. خنس كتلخدو

 «رصعم ىلا ةريرجل رهاط نب دالا دبع نوماملا ىلو اهبفو

 نوماملا اعدف ةنسلا هذه ىف تاف ةريرسجملاب ذاعم نب ئيك ناك

 ه) 000, ةلصع مالمءأتؤ. 86) رابو.



1 

 ىتمو ىديس اي لاق كتلتق كسأر نم جوخ نإ رهأ نيسح اي لاق

 ةخلذلا نم دان أامهو عبخلا ادهحت تركذ نأ لاق رس ككل تجرخأ

 5 ىنم رهاط توفي نأو خضافالا كن تحرتساو ةربعلا ىنتقنخ

 ىدنع فورعملا نأو صيخرب سيل ىنم ءانثلا نأ هل لاقف دلاخ
 | دا راحوا احل لح ينفك عامل سيل
 0000 املف نومالل 3 دلاخ ىأ 3 ع

 ها

 لاق نيسنلل نب رهاط لاق ىرت نق هيف ثركف دقل لاق هملطصتنف

 اعدف هذفناف لاق هل نماضلا انا لاق علاخ دالأو وه دجأ اي كليو
 1 تلا ا ها

 ىلع ةقرلاب هقبا فلختسا 0 اج! ياعيد ٍت
 نب دمحم نب ىسيع نوماملا ىلو اهيفو 0 *ثبش نب مصن لانق

 5 نيك ثدحت ةكباب ةبراكل ناكييرذاو ةينيمرأ دلاخ ىا

 7 0 دلخت ناك لاق بناكلا -- ب نب كلاخ

 ا موب 0 قئ 9 نورضعا 9 3 رسلا باتك ل

 الفغم ناكو ةعيشلا خياشم ضعب اموي جرخن مثرنكا لاح تءاس

 «) 000. ثتبيش. 85) 85.



 . + "شاش اس قوي وجال

4 

 0 نيسحو مداخل مدف بارشلا ىلع نوماملا بجك ناكو

 نومام لا لاقف هك نذاتسي متف لعمق أدلا ىلا رهاط بكرغ

 يع هلا ةاأم: ل دقن 5 نو ةتاقوا نم سيل

 سلجن سلجا هل لاقف ىئنفيلا هدي .ى هذخاذ الطر ةوقسا لأنو

 مت لوالا هلعفك لعفف اًينان هوقسا لاقف نوماملا برش مت ديرشو
 يح اضل نسيب :ينيوملا زيما اينيلاعم قيللخلا وماما هر لاقت 5
 سلجم ىف كاذ ىوماملا لذ هديس ئدي نيب سلك نأ .طرشلا
 ترغرغتو نوماملا قبو لاق «قلطف ةصاخلا سلجم اماذ ةماعلا
 تناد دقل هالاوف كانيع كبت 28 نينموملا ريماي رهاط .ل لاقف هدانيع

 ىكبأ لاقف رمأ لك ىف زيبا لأ تردعو دابعلا كل نعذأو دالبلا كل

 حلم ل كي لا نأو نرحح ةزتتسو ل يك ذرمال

 أطخا سادجلاب“ نب كين نينموملا ريمأ اي لاق اهل تعج ع

 تذدرو دحتلصب ترمأو دنع كتيضر دق لاق دنع ضرأو هنرتع هلقاف

 لاق «"درضحال سنالا لها نم سيل دنا الولو هتبنرم هيلع
 للغأ وأ لاقف *ةنوعج نب نورا ر هضاط اعد من رهاط فرصنأو

 او اي كا كبل اجل انف ضعبل مهضعب بسعتي ناسارخ

 طعاو مثرد فلا ىتئام مداخلا نيسنلل طعاف مثرد فلا ةتامتالت

 «ىكب ف نوماملا لأسي نأ دلسو فلا ةئام نورا نب دمحت دبناك
 ال لاق ىنقسا نيسح اي لاق نوماملا ىدغت املف كلذ لعفف لاق

 لاق رهاط كيلع لخد نيح تيكب ل ىل لوقن وأ كتيقسر ل مللاو

 اكاد لعل لادم ل تينغ فيكو نيسح اي

 0 هم) 40060 طم 1. ىبأ. ط) 4 هضم كال. 6 000 هدوعبج ب 1

 07 1 ناك ةذوعيبجم

0 

 لالا. د

008 



1 

 اهلف كابالا ةلود ىزو داوسلا سبل ىلا عجري نأ هلأس ةجاح لوأ
 اهل مهتيهارك عم ةرضتل سبل ىف ال سانلا ةعاط نوماملا ىأر
 :#ةرضخل سانلا نطو هسبلف داوسب اعد مث سانلا عمج

 6 كس تديلخدو

 ىلا مالسلا ةنيدم نم نيسدل نب رهاط نومام لا لو اهيفو
 «قرشم ا ليع ىصقأ

 كلذ ىف ببسلا ركذ

 داوسلا نواعمو دادغب ىناجو طرشلاو “ةيردل هالو ن وماما ناك

 نب ىلع نوماملا 0 نيب 37 الا نب دما أ ففتأو

 000 9 0 لاقو 0 1 د نوفا اكو مل تنأ ام

 ا ا دهحت 1 00 ىلا اداعف 7 ناعجرن اًارعأ اهكنبب

 0 فار نم هللا بقو انو ديل دتالخ لول لع لاق
 ةنيدملاب ربنملا كلسغ كلهج نم كافكو ؛كتبيج ثفرعل اًفنآ دنع

 ىتم ريسقتلا 3 كلسغ .امو لاقف اكتم ناكو. نوماملا سلخ
 اذا ةفيلخل نأ الو كيبأ رمأ ىف روصنملا ريصقتل ما كرما ى

 للا كنيبو ىنجب 00 بو أ ناكل كبف عجرب لا ايكتسا بقلو

 ا نيا , دمت م تدع ام 3 م كسأو .ضرالا

 ه4) 0 هدركلا٠ 65) 0 كتيصح تفرعل» ه) 000. بدع.



 اقر

 نب ميغاربأ برش نع ربل ركذ
 هراتتساو ىدهم أ

 ذليل مشع ىنتال ءاثلثلا موسي دباحكأ ىرادني عيناعل ذخأو

 ثعبو رئتنس دنسأو برش ليللا منح ايلف نيم ننس دخأ ىذ نم تيقب

 ىلع ىلا بتكو ميهاربا رادب تيقدحأ ىذ نا نبك ط5 0

 هودجي ملف اهيف هوبلطف ميهاربأ راد ىلآ أولبقف كلذ لتتم ماشه نبأ

 ناك ام نرمأ نم ناكو نوماما مدق ىتح ايراوتم ميهاربأ لني رو
 امو رع ىنتاو ارهش ر يع -- خف اهلك ميشأر د مايأ تناكف

 1 52 نيكو دادغي قرش ىلع ماشه نب لع تالكو

 © اهيبرغ ىلع

 ١ خمس تلخ > نو

 «دادغبب نتفلا ةدام تعطقناف قارعلا نوماملا مدغ اهيفو

 2 0 ركذ

 لا ديلا يرخو مايا ةينامت مقا ناورهنلا ىلا نوماملا راص ان
 نأ ةقرلاب وهو رشاط ىلا بتك ناكو سانلا هوجو داو

 دسابلو مالسلا ةنيدم لخد مث اهب هافاوف ناورهنلا ىلا ديفاوتي
 ضاطو نر ةرضخل اهلك مهمالعأو معزرطو مهسنالقو مهتيبقأ جباحطأ سابلو

 ملكت مث ةدمرضخ بايت ىف الا دحا ديلع لخدي نكي ملف دعم
 ديا دبناكو نسل نب رهاط اويبطاخو ماك رضاع وكل كلذ 3

 ناكو دهجكاوح هلسي 0 رضاط رمأ نوما ناكو ناسا داوغ

 ه) 1سدوتنأ هي لطصم '!- خلطت. 2 5) 000. ىدحأو.



 مز

 لها داوق ديلا يرخو ةفوللا قيرط رصرَص رهن لزن ىتح ديج
 مهل .عضي نأ مثدعوو هنم كلذ اولبقف هانمو مثدعوف دادغب

 ىنوماملل اوعديف ةعمجل موي اولصي نأ ىلع ذي سايلا ىف ءاطعلا

 ىسيع خاف ميهاربأ كلذ علبف كلذ ىلأ اوباجاف ميهاربا اوعلخو

 ءالفك هنم ذخاو بناجخل اذه رما هيفكي نأ هلأسو سبك نم

 مهيلع ضرعو قرشلا بنا داوق ع عم هثوخأو ىسيع مهيلا ربعف

 ىلع سانلا رتاكت 7 ميهاربأ ىضرن ال اولقو هومتشف ءاطعلا

 ةناك ىسيع عج 0 00 تا

 شعب هك هبش مهيديأ ىف راص ىتح لاتحاو مهلانق ديري

 فلقو متغاف رجا ميهاربأ ىلا نوقابلا عجرو هدنم هب قاف هداوق

 كاف دعب زمغف ديمح فقكحاليل رخخا 0 ل ناك دقو

 دهقلطاف رمالا فارحخا ميهاربأ فيع مت هسبخ ميهاربأ 5 لو
 اهلق لوتقم ذأ سانلا دنع *ىشفا ىناكو ةمالس نب لهس فقلطأو

 ةفاصرلا ىجسم ىف وعدي ناكف ميهاربأ هجرخأ دادغب كيج لخد

 مايأ نعي ناك املف هسبح ىلا هدر ليللا ناك !اذاف وعدي ناك امك

 راطشلا رهظو دادغبب ثبعلا رثكو «رتتساف بهذف هليبس نك

 مشاه ونبو كارعلا ” نحو 3 د لضفلا ىفتخاو نورايعلاو

 قشو ميهاربا كب ى 0-2 ككل ةجحأو ناينمحا ىنوقحلي

 اذ 5 مهأ ةارادم دبلع

 2) 0ههزءءاستق ةدممأء1. 1طات اكطقللنس مسبكم ىف ليتق دنا ريظاوو 1طدم الح
 اى

: 

 فاطاع ىللثق كق هدنونطي سانلا نآكو.



 ارا

 رثا ىلع مداق عنا مهملعيو هللا دبع نب رانيد كينغ لع نوكي

 «دسبحو دلاخ نأ نب دمت

 كلذ ىف ببسلا ركذ

 ةعاط ميغاربال رهشيو نسللو ادم بناكي ىسيع ناك

 قازراب هيلع للعت ديم داع ًايهن ميهأاربأ ِ لاق املكو ةحيصنو

 ميهاربأ ملسي نأ ىلع اديج نسل قفاو ىتح كلذ هابشاو دن
 ميهاربأ ىلا هلهأ ضعب ىسيعب ىسو لاوش حالسنا ةعمللل موي مهيلا

 ىسيع ىلا ثعبو رذح هيلا ىسو دغلب ا ىسيع ملكت املف كلذ

 هبتاع ديلا راص املف هروما ضعب ى نئانيل هيلا ريصي نأ هلسي
 ءايشا ىلع هفقأو املف لوقي ام ضعب ركني ىسيع فذخاف ةعاس

 اًراغص انايبصو هل كلو ما ذخاو هسبحو برشف هب رمأ تامالعو
 لهأ فرع املف ىفتخاف سابعلا د لاقي هل ةفيلخ بلطو مهسبخت

 أوضرحن ضعب بأ مهضعب ىشم هربخ هباحكأو هتوخأو ىسيع تيب
 *ىسيع ةفيلخ سابعلا مهسأر ناكو اوعمتجاف ميهارباأ .اع سانلا
 اودرطو رسل اوعطقو هودرطف ةرسمل ىلع ميهاربا لماع ىلع أودشف

 سابعلا بتكو قرغلا بناجل ىف هريغو حولا ىف ميخاربال لماع لك

 ءاجن دادغب هيلا اوملسي ىتح مهيلا مدقي نا هلسي ديت ىلا

 ه) 2قةوأغ ذص 000. 5) ىسحلا ز 1اس 1810. 1. 41 .٠ نم ةلماع اودراحف

 خروكلاو رجالا آ[طمم 'ا- خطك خركلاو رسجالا ىلع مي0اربأ لماع اودوطو.



 قرن

 دهباجاف نوماملا ةفيلخ ىدهملا نب روصنم نأ ىلع ميهاربا
 ىللعو اديِح بلطملا تاتو داوقلا نم ةعامجو ةيخو روصنم

 (ققحتو ناورهنلا ل سر 0 لو امدقتي هك 0 3

 الغلا 13: تالا كاملا ذلرا: لذ ا بلّطملا عنتماذ 00

 ثيح ميهاربأ مدنو مهب رفظي فو دتيب لضأ رودو هرأد أوبهتنف

 نباو اذيج ربل علبو هب رفطي ر) مث عنص ام بلاملاب عنص

 رس عطقو نتادملا ذخأ نم دحنهج نم تعنف نيك ام ماش

 عطقو لليد رهف ىأ نم هنهج نم ثعبف ماشه نب ؛ لع امأو اهلدنو

 58 كنسي نأروج نوماملا ج كاورف ةدسلا هذف د رسل

 506 جذزدو بادب مأ دتنبأ ىضر لآ (نىسوم نب 0 ا لع

 ©لشغلا ما دتنبأ لع نبا

 3 0 كلذو ىضولا ىبوم نب لع تام 'ةخنسلا هذه ف

 ىسوم نب ىلع نأ مق امايا هيبا ربق دنع ماقأ ىؤماملا اهيلا راص

 نوماملا دب رماذ ةءاجن تاذ هنم رثكاف ابنع لكا ىكح ام ىلع
 لاو كلذب, لهس نب. ىسدلا ىلا, بتكو تيشرلا ربق دنع نفذف

 نم ل دتعيب أومقن امنأ مهنا مهفرعيو ىلاوملأو سابعلا ىنب هوجو

 املف دادغب ىلا. نوماملا لحرو ختعاط ى لوخدلا مهلسيو هدعب

 هذه ىو «مثرد فلا ىفلا *اهتفيظو نم طقسأ ىرلا ىلا راص

 قال كش 0 ليس نب نسل ىلع 2!دوسلا كتيبلغ ةخنسلا

 2( 0001. اه هيض.



 زك

 ملع كلذب رمأ اهلف اوعي ذل 0 5 هدنع كلذ 00 اهلف

 ىرما ىرادأ أ هل لاقت 0 ةينامالل نذ ناك ام طا 07
 ا مانوم يطل مق « هللا تعا حبف مام 5

 ع عا مشح نم رفن 00 هولنق 0 ناكو !'. ةنس
 فقفومو. ىمليدلا جوشو ىسمورسلأ نيطنطسقو “ ىدوعسم أ دوسالا

 068 ىنوماما ثعبف "أوبرضو ةنس ىنوتس هلو لضفلا لتقو * ىلفصلا

 “ مهل ءاسف مهب 0 رانيد فاللأ رس مهب ءاج نم لعجو مهبلط

 لضفلا تيب نبأ لب عم تأ نب ع نأ مدصعب لاقف نوشلا

 مهلءاسف هيلا لضفلاب اوعس اوناك نم عريغو سنومو ىلعو نارمع

 مهنم كلذ لبقي ملف كلذ نم :ىشب اوملع اونوكي نأ اوركتا
 طساو ىلا لهس نب نسأل ىلا مهسوورب ثعبو اولتقف مهب رماو

 هيص دق هاو لضفلا لتقب ةبيصملا نم هيلع لخد ام ةملعاو

 علخ ىلاو نوماملا ىلا رسلا ىف وعدي كلام نب هللا دبع: نبأ

 ه) 000. ىدو_عستسلا. 110. 1طدم '!-ةاطتعر, 207. م. 135 أ 11مل 11, م. 5.

 3) 1آطصم 'ا- خطت ىبلقصلا. ه) 280. 800. هلتق لعب. 2) 000. طلع هم 6

 مهاباسف



 ا

 0 00 1 مهلخدأ 1 يو لضأ هوجو نم الدعو

 ا نط ونال يانا كطيو طاسبسا أ

 00 | دي 0 نأ أوبأف ىضرلا ىسوم نب ىلع

 هداوقو مهيلاومو هتيب لها بضغب هوربخأو كلذ هل اونيبو نتفلا
 ةمتره نأو هيو املا وداعا سباع ومنا زيواسك يملا

 رضا قراداني لجو [ دنأو هيلع لعي ام هذ سيلو هحصنل ا

 ةخهترم ىلآ سد لدخفلا نأو حتيب لخأ نمو حنم ةفالخل تبججرخ

 ىف ىببا ناك (نيسدل :ىبارهاطراوب مككتصتف ا دار نيج ةآتق» نم

 ىنح ةمومزم ةفالخل ديلا داقو جتتفا ام هل جتتتفأو ىلبأ ام هتعاط

 ضرالا نم ةيوأز 3 جكطو هلك كلذ نم جرخأ ره ل ٌأظو اذأ

 ديلع باعغشيو درهأ فعيض 0-5 لاومدأ ا ترظح كسقو ةقرلاب

 أرتجي لو "كلملا طبضل دادغبب كتفالخ ىلع ناك هنا ولو هدنج
 0 سسوللا د قابس يو انام لتثمم هيلع

 هذه ى ىسوننا دق نيسدل لم وو راهانطلا ب نأو اهراطقأ نم ”تتغت

 هذه نم 2ىث ع نا 2 ةقرلاب ديت لنق ذنم نىبنسلا

 مشاه ىنب نأ اولاقو دادغب ىلا جورختلا نوماملا اولاسو بوردلل

 لاق «نكل ةعاطلاب اوعخاو اونكس كترغ اوأر دقول داوقلاو ىلاوملاو

 ه) 004. لاملا. 2) 000. نم هيلع. 0) 000. تقيفيز 1م 1كطقللامس 1. ع 5,

 تفيقن و 21017. م. 135 هزم مان2ءأتذ , 1مم '!-ةاطتا“ تنتفت.



 قر

 ام لبقن ال اولاقف ةعاسلا هبلا مكوعدا هيلع ثنك ام ىلع انأو

 لطاب هيلا مكوعدا ثنك.ام نأ مهل *لقو سانلا ىلأ .يرخآ لوقت
 ام متملع دف سانلا رشعم اي لاقف سانلا ىلا جرخف معن لاقف
 هيلا مكوعدا انو ةنسلاو باتللاب ليلا نم ديلا مكوعدأ تنك

 مهل ل لاقف دمجو ا :فنع 3 + اووجو اذه ا ناخب _ ةعاسلا

 نم موق 0 خسبعحخ نادم اب ىحيلا ند 1 1 نضال 2

 *دناكم اوملعي نأ سانلا نم افوخت هلتق ىسيع نأ اوعاشاو دباحكأ

 ه ارهش رشع ىنثا *”هذخا نيبو هجورخ نيب “اه ناكو هوجرخايف .
 « قارعلا ديرب ورم نم نوما صخش ةنسلا هذه وه

 قوملا ب2 ىضرلا ىلع نب رفعج نب ( ىدييوص نب قكنو

 ناك اهو دمحت هير ميحتع 20

 دق هتيب لعأ و سانلا رابخأ نم دنع هتسي لهس نب لضفلا

 امل 00 0 هنأ 0 6 ءايشأ هيلع 1

 77 دلو يدع دم ما ن دانس لشفلا دب ودخا

 نم اذه ملعي نمو لاقف كدعب نم ىنعيب ناكمو ديخا ناكمو

 «) 000. لاسفو. ة) 400103 هبسلا. 2 1وأناسأ ةعع, 1طصم '!-ةخاطكت. 000.

 دب اهتوهلعت. 2) 5دمماء9و1 ام. © 000. ديخا.



 م

 ىوطملا ةمالس نب لهسب ىدهملا نب ميهاربأ رفط ةخنسلا هذه ىو

 «دبقاعو دهسبح

 كلذ ىف ببسلا ناكو

 نب لهس وحن هباحصأو هتوخأو وه لبقا مرهنا ال ىسيع نأ
 سيل قاسفلا مهيمسيو مهلامعا أوساب هركذي ناك هثال ةمالس
 باننا اذ دوعياب نيخذلا دياحصأ ناكو ةرببغ مسيأ هدنع مهل

 لتجر لك لمع دق قلاخل ةيصعم ىف قولخيمل ةعاط الو ةنشلاو

 السلا هيلع بصن دقو رجآو صعب اجرب هاد باب ىلع مهنم

 دباجأ نم ىوس ماشلا باب ىلأ غيب مل نم اوغلب تح فحاصملاو

 مثرد ىغفلالاو غرد فلالا نم برفن ىلا بوردلا باحصأ ىطعاف

 بيصت ناكو كلذ ىلا ىباجاف بوردلا نع هل اوعنتي نا ىلع
 سيخ تبسلا موب ناك اًماكي كلذ وكأو ناكر ىكلاو 7 لجرلا

 ىتح بوردلا لحأ هكلذخو 2و لك نك ل ابق نابعش نم نيقب

 مهنم ىفتخاأ ديلا اولصو دق أر املف هلدنمو هدكاسم ىلآ اولصو

 هلرنم اولخدف ءاسنلا نيب لخدو ةراظنلاب طلتخاو هحالس ىقلاو

 ىف دوذخا ليللا ىف ناك املف نويعلا هيلع اوكذاف هب اورفظي ملف
 كيع ُّ وهو ىداهلا ىسوم نس قاحسا عب اوناف غقز ةرالأ ضعب

 نيبو هنبب عمجو دجاحو دملكف مالسلا منجد وشو ميهاربأ دهيع

 انآ هل لاقف انرهأ 7 تتثعو نسانلا انبلع تضرح هل لاقو هباحصأ

 ةسنالخلاو بانكلاب للعلا ىلا وعدأ نك انأو هلا ةوعد تناك

 2( 000, ثتحدعوو
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 تذفنو نوماملا علخو نينموملا ةرماب همايقو رمالا هدّلقتب ةفوكلا

 نالخل رتكف نوما ا هآر اع لهس نب نسل ةهج نم بنا

 ءانتف تناك ذأ باتكلا اذهب اهركذ فيلي ال رابخا مهل تناكو
 و ريخ نم راعي سسانلا ضقي اهيف,لدقتل اورو اهيتاطوتس لا

 وكي ةرخ فويسلاب تاتلاصم تناك امناو عيدب ركم الو فيطل

 8 نا سوما وب سابعلا ربخ غ علب املف ءالواهل ةرمو 07

 تنك نا نورخآ موق لاقو نوريتك موق هباجا ةفوللا لضأ ىولعلا

 دينا داس الو تيخا لإ سر تير امهنأ

 لاقف كانبجأ كسفن ىلا وأ كيخأ ىلا وعدت تنك نأو كتوعد

 نورصبتسملا هنع دعقف ىخال هدعب نم مث نوماملا ىلا وعدأ امنأ

 نسل ناو هيوقيو هنيعيف هيناي اًذيج نأ رهشي ناكو عيشتلا ى
 دجونو ىحا مهنم هناي ملف هل اذدم اموق هبلا دجوي لهس نبأ

 باحضأ نم فيرف زك ناكو هومزهف ىدهملا :نب .ميهاربأ باحضأ ديلا
 ىديملا نب ميعاربا رمأ مث «نوقرجو نوسهني داوسلاو ةرضخأ
 لع :ظساو ةبحر ىلا نيس حا هعلاصبا نإ رقي راجي وص ل
 اوركسع ىنتح ىخوج ىلي امم أوريسي نأ ةعامج رمأو لينلا فقيرط

 أ نب دم نب ىسيع مهيلعو ةدايصلا ىلي ام طسأو برغ

 مث مهيلا جوخ ا ناكف لهس نب نسل مهنم صخشف دلاخ
 موجنلا ىف هظنل كلذ نأ سانلا نطف لاتقلل نسكل مايا دعب ًايهن
 رهظلا ىلا اذيدش الاتق اولتتقذ مهيلا اوجرخ اموي راتخا مث

 نسل باحأ ذخأو أوموزهنات ا ىسبع - ةيرهلا كتعتوو

© 

 ©ه) 0 م



 معز

 ماقو كلام نب دالا دبع نب بلطملا ةعيبلا ذخال ىلوتملا ناكو
 ةييضرلا بنو كحك اكمل كحق حاصو ىدنسلا كلذ ى
 نوماملا ىلع مهنم اًبضغ ءاسورلا اوناك الواغ نأ الا ىلاوملا راسو
 سابل هكرتلو ةفالخلا نم سابعلا دلو يارخاو يورخلا دارا نيح
 دلطعلل ةيدارإاو مويحيأ ناد اكن ادعو كلذ نم غرف اًملو هاب
 مهنم لجر لك ىطعاف هيلع اوبغش كلذ اوُأر املف اهب مهعفادف رهشا

 ةطنح مهل ام ةميقب داوسلا ىلا *مهضعبل بنكو مهرد ىنكام

 اوذخأو دبهتنا الا هىشب اور ملف اهضبق ىف اوجرخن اريعشو
 نب ىدهم ئدهملا نب ميغاربأ 0 دع اعيمج نيبيصنلا

 نيناذارلا ىلع بلغو روباس خزربب رهظو مكن ملأ ىرورشلا ناوسلع
 ةعامج ىف ديشرلا نب :-قاكشسأ ايأ. دعبتلا ميهأربأ دجوف قوب رهنو

 ةارشلا اوقلف كارتا هل ن .راملغ قاحسا ىأ عم ن ناكو ةريثك داوقلا نم

 يع 3 مالغ دنع ىماحن قاحسا ايا بارعاا نم لجر نعطف

 © سانشأ ذكموي ةامسشف ىنف عأ ىأ 7 سانش أم ىالوم اي هل لاقو

 رك( رهو رفعجا نب ىسوم نب سابعلا 1 نسخ فغنأو

 نأو ةرضخلا سابلب هرماو ةفوكا ىلا ىضرلا ىسوم نب ىلع
 ةكام هناعاو ىسوم نب ىلع هيخال هدعب نمو نوماملل اًلوأ وعدي

 ناو كنوبيجي ةفوكلا لها نذ كيخا نع تاق هل لاقو مرد فلآ

 ملا ىدهملا نب ميهاربا ةهج نم تذفن بتكلا تناكو كعم

 ه) 4 باكاندو . 2م رييصتنت 1طد اكاقل1مم 1. مإ ؟. عن 207. م. 1 رصن 56

 1طمسم !-فاطأع نك 000. ة) رع 1طدم :!-ةاطتعو مه.ضعب. 5) آ1طسم '!-ةنطتع

 داوسلا لكاو ناطلسلا لانا اوذخاو (000 ذ.خاو. 4) 11516 3001[ ند

 هز 710. 534. ه1- 012, م. نورخو 0 نعد 20 0008 شام
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 ىلعل ةعيبلاب هما درو املف دادغب نع لهس نب نسل اوجرخأ

 ريناند ةرشع دنجلل اولذبو نومام ا اوعلخو ةفالخلاب ىدهملا نبأ

 ل ىقأو ىضرو و لبقو سانلا برطضف مهنم دحاو لد

 نوما نذوب نيح ةعيشل موب لوقي الجر أورمأو اوعيتجاف اوعنتمأو

 دةفيلخ نوكي ميشا 0 ددعد نمو نوماملل ىبعاتان أ كيرف انآ

 لجرلا اذه ماق اذأ نولوقي قيرحل موق 8 هلعي بتكانلاو

 اوعلخاو ةفالخلاب ميهارب» اوعيابن نأ لإ ىبضرف 9 هدنع ام لاقف

 نورخآلا ماقو هب هوصو ام لجرلا اذه ةعمللل موي لاقف مكتويب ىف
 بطخ الو ةعمجل كلت ْلَصَي ملف سانلا امو دب أوو ام اولاقف

 ©: اوفرصنأو تاعكر عبرا توغلا اوشخ ام دعب سانلا ىّلص اهناو دحا

 باحصا ةيناذيوانل ىف ئمخلا كباب كرحت ةنسلا هذه ىفو
 لخد ناذيواج حور نأ ىداو ْذبلا بحاص لهس نب “ناذيواج
 © داسفلاو ثبعلا ىف ذخاو هيف

 رك تلخ . دو

 نيردللا نبيع دعياب نم لوا ناكف رتل ميعاربأ ٠ دعبمو ميقاربأ
 . مشاه ىنب رئاس 0 0 نب روبصخم 0 دبح ند سا

 ه) نأذبواح باكحصا ميداذواكلا. طم لهس 1'1نعع1 ذه 2ءاناد عقب“. 0. 4.

 ر. 6., 25111, م. 5359 زدطول 1ءعممع كرهس. ط) آه 000. ميهعععلاا سابعلا 4

 56101- عا



 ارك

 نم ىضرلا هاهمو هدعت نم ةفيلخلو نيملسملا دهع لو بلاط ىأ
 تانك. صقل: بابي: ليسو داؤسلا حطب هدنج رمأو نمسح لآ

 < قافآلا ىلا كلذب

 رمالا ديلا 31 انو هيتس "كلذ رك رضع

 دقصنم هباككأ صعب تلاكلا نأ ند للص نب ىقفبع انبي

 نب ىسوم نب ىلع لعج دف نوماملا نينموملا ريما نأ هملعي
 ملف ىلع ىنبو سابعلا ىنب ىف رطن دنأو هدعب نم هدهع لو رفعج

 لآ نم ىضرلا هاهم هنأو هنم ملعأ الو عروا الو لضفأ اًذحا دج

 رهش ىف كلذو ةرضتلل بايث سبلو داوسلا سبل رطب هماو ندمحت

 مهسنالقو مهتيبقأ ىف ةررضشل سبلب مثذخاي ناو د ةعيبلاب مشاخ

 لقا اعد كلذ ىسيع ا املف كلذب دادغب لقا ذخايو مهمالعأو

 او عيابن ١ مهضعب لاقو ةرضل سبلنو عيابن مهضعب لاقف ةّلغلا

 رك نق سيسد اذه اعآو سابعلا دلو نم رمالا اذه يرخ

 ضعب ىلأ مهرذعب ا سابعلا ونب بضغو لعس 38 لضغلا

 هل ياسلاو اذه ىف ملكتما ناكو نوما أ علخا انضعب ىلون اولاقو

 دادغب لأ عياب ةنسلا هذه ىو ©ىئدهملا انبا ميقارباو روصنم

 كلذ ىف ببسلا ركذ

 تدلل نوماملا لكي دادغبب نويسابعلاا زكتاءام انزكت دف



 ارت

 مظعم نال دلاخ نأ نب دمحم نب ىسيعو ىديما نب روصنم
 روصنم لخدو كلذ مثرسكو هيف ريخ ال نمو راطشلا مهباحصا
 هباحكاو هتيب لمالو دل نامالا هلأسو لهس نب نسل بتاكق دادغب
 * زر ةقرترملا نم دادغب لهأ رئاسو هذنج نسل ىطعي نأ ىلع
 نسل لحتراو كلذ ىلا نسل هباجاف ذّلغلا تكردا اذا رهشأ ةتس
 نيب كرشأو ركاسعلا كلت تضوقتو دادغب لخدف هركسعم نم

 ىف لهس نب نسحلل مع نبأ هللا دبع نب ىيحج نيبو ىسيع
 نيفلاخ ىدهملا ركسع للضا ناكو دادغب لامعأو داوسلا ةيالو
 ىلا وعدي ئارخل كلام نب هللا دبع نب بلطملا بتوف ىسيعل

 ةمالس نب لهس هيلع عنتماف ليس ىنبأ نسفلو لضفلا ىلاو نوما أ

 ةيرخو ىديملا نب روصنم لوح «ىنتعياب اذه ىلع سيل لاقو
 ام ىلع ةمالس ني لهس اوعياب اوناكو عيبرلا نب لضفلاو مزاخ نبأ

 نم اير ةيبرحلاب اولدنف ةنسلاو بانكلاب لعلا نم هيلا وعدي
 ناف بلطملا ىلا ثعبو نسحلا ىلا ةمالس نب لهس ءاجو بلطملا
 ىسيع ملطصأ ما اية ةناك امايا لهس هلئاقف هبيح َُنأ

 دَُط يا دب رضو هلانتغأ, نم لهس ىلا ىسيع سدف بلطملاو
 ماب هب احا ليس ليتغا املف لمع ريبك لعن ل

 نب لهس ىلا ىسيع ثعب ه0 ناقل نع اوفكف سانلا رماب

 3 ام ىلا دوعب ن أ هرماو دعيابو عندص ناك 1 ديلا رذتعاف ةخمالمس

 كلذ لع ةنيع منار ركتملا لع ىضنلاو كورظملاب ركل 0
 هع نوماملا لعج ةنسلا هذه ىفو :* هيلع ناك ام ىلإ لهس داعف

 نب ىلع نب نيسدل نب ىلع نب دمحم نب رفعج نب ىسوم نبا
 ه) 5نمراوزا هي ةكطمم '!- ةعطتت



 ننس

 ةشع ىلا نانثا وا فساف برد لك ىف امنا موق اي اولاقو «مهلئاما

 متعيقل دحاو مكرمأ نوكي ىتح متعمتجا ولف رثكا دعب مكددعو

 فرعي رابنالا فيرط نم لجر ماقف مكومشتحاو قاسفلا ةالواه

 0 ىلع هونواعي نأ ع هتلكت لضأو هنأسبج اعدف شيويردلاب

 لنا ىلع دكشف ذكلذا ىلا 50 0 1 00 10

 هدعب 7 ١ ةهييحدخو دي مهضعب 0 م ميلا

 دهقنع ىف 58-5 فقّلعو 0 يي ذاتلو هللا باتكي ا

 سانلا اعد مث دنم اولبقف مهاهنو مهماذ هنلحم لهاو هنايج أدب مَن

 ديف تبثي ذاويد لعجو عيضولاو مهنم فيرشلا كلذ ىلا اًعيمج
 تأنأق ناك نم انتاك ءفلاخ نم لانقو كلذ ىلع دعيابف هاتأ 0 مينأ

 7 اهضابر د 0 000 0 نأ من 0 فقلخ

 ءوسب 0-5 نمب ع 00 كل امل دحأ مدع 95 ا ةفخا 83 0

 رمهأ تأ ىرأ 8 انا لوقيو هلناقي هو دءفلاخ هو انيغ ناطلسلا

 فلاخ نم لك لتق ىرا انا ةمالس نب لهس لاقو ةىشب ناطلسلا

 رمأ فعض ىوقو كلذ اشف املف «ىناك نم انئاك ةنسلاو باتكلا

 ه«) 000. ومع ماتط ءأأق.



 مرسوم

 نيب افلا نيرشعو ةسمخو فلا ةكام .اوناكو مهئاصحاب رماف هدنج

 ة اهرد نيرشع لجارلاو ارد نيعبرأ سراغلا ىطعذ لجارو سرا
 دادغبب قاسفلا ع زيكنل ةعوطملا تدرجت خنسلا هذه ىو

 | « ناسارخ

 اوذآ حركلاو دادغبب اوناك نيذّلا راطشلاو ةيبرخل قاسف ناك

 ناملغلا ّدخأو فقيرطلا عطقو فسفلا اورهظأو اذنانش ذا 0

 هنبأ نوذخايف لجرلا نونأي اوناكف قرطلا نم ةيتالع تسلا

 000 0 اوناكو مهيلع عنتجب 0 ردقي ذاك نوبه ذيف

 نوعمتجي اوناكو مهيلع عنتي نأ ردقي الق مهلصي وا 0 5

 0 نم ديلع أوردق مه نوذخايو اهلهأ نورباكيف ىرفلا نونايف

 م ناكف ميرسي" ناك افلا

 ريغو ريمثلو رقبلاو منغلاو ةضفلاو بهذلاو عانملا اوذخاو ةينالع

 سانلا ىأر املف «ةينالع اهنوعيبي اولعجو دادغب اهولخداف كلذ

 يغي ال 0 1 5 ع ىغبلا اذهر د كلذ

 6( 000, شوبرا, شودردلا 31 شوبردلا“ 0( 000. مه درس 1مم '!1- خطت“

 مهدرغد ناك منال



 م
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 ناكو أ 0 ةرآد ىف نفذو هدللا نع نيم تاوريدادغبا دلخفا

 ل هيا بح 1 ههساقالا 0

 لصوأو هيبأ ربخ ههلعاف مزاخ نب ةيرخ ىلا ىضم ليبنز وبأ مدق

 داوقلاو مشاه ىنب ىلا ةيرخ ثعبف ىسيع ديخا نع اباتك هيلا

 دلاخ ىأ نب دمحم نب ىسيع بانك مهيلع أرقو ربثل مهملعاف
 فرصنأو «هيبأ ناكم ىسيعراصو هب أاوضف برذل مهيفكي هناو ديلا

 مجرات“ يبيسملا "نب نبقرا قا"ئنح 'ةودخ >نع نم ليبتز قا

 هدسج اوذخاأو عمر ىلع هسأر بصنو هاقنع بردو كسبت نم

 أورادأ 1 دتيب لغأ رودو ةرود ىلع هب أوفاطو البح ا اودشف

 ىف هومر ليللا هيلع نج انو ماشلا ب باب اب لأ هودرو خرألا ىف دب

 كرا .ىسيع,دهحوف ئَسبع اديحلا' ا: لييبنز وبا عجرو ةلجد

 جرح دلاخ نأ نب دمحم توم ليس نب نسدلل غابو « ةارصلا

 ندوب دهيبعسو ىسوطلا ديمكل دبع نب ديك هجوو طسأو نم

 زاحاف هومرهف ةارصلا مغب ليبنر ابأ اوقلتق ةاوقلا نم هريغو روجاسلا

 عم ةومرو هولتاقف نوراغ ىلا اوعجر مث «لينلاب نوراض دولا بأ

 دلما ى يشل عليو نتلذللا 15 ليوراه اجت ليبكو ىلا هيلا
 ىضرف ال اولاقو لهس نب نسل ىلع فالثمل ىف اودجن دادغب داوقو
 ناسارخ ىلا عجرنو هودرطن ىنح ل جس نبأ ىسوجم لا نب ئسوكلملاب

 ىلع ىدهملا نب روصنم اودارا مث مايا اوضوارتو نوماهلا علختو
 انبما هوريص ىتح هب اولاز اذ مهيلع ؛ىأت ةفالخل هل اودقعي نأ

 زتكو "انركذ, نأ ئسيع ما ”ئوقو «قارغلاب ىؤماملل ةفيلتخو

 ه) ةزغ 1ععم ةععب 1طمم 'ا-قةنطتم ةغ 1م 1[كطقللنم: ليللاب. 5) 0. 0

 ©) ا!آكوهصمو ليهس نب نسكلا برح ىلع دادغب ل١2 هدعاس دن 414 1طدم 1-فغطتع



 مر

 كلذ ىف ببسلا ركذ

 2 ديل داآدغب نم 0 نب 1 دادغب لأ 5 اليو

 0 رو نرغا د الع يبن يع

 0 د لو 9

 دمحت ىلع مكدقو “”رهظو 1 داطعاف نامه جنم لطف ل ثعي

 ىتح اههباحضا عم ىسيع هنبأو وه مذقتو لاتقلل ,دلاخ نأ نبأ
 هداوقو دباحصا نسما مهيلا هجوف طساو نم نيليم ىلع أوراص
 ريصعلا نعي ناك املذ - تايبا دنع اًديدش اتق | ارابيا

 0 0 دلاخ ى نب 0 0 ىلع 1 0

 لنقف ةحيبق ةديوش خير ا مزنهناف ةدلسح 1 ةديدت

 رهاذ 0 هب 5 10 غلب 1 ليللاب لحتري َ
 10 ةليبنز *ىاب * فورعملا دنيا هلهو هركسع ىف اوميقي نأ هداوق

 ه) 1816 1ص 000. معيموتنقتس ةلوستنس 05أنهءاتمدتد ةمماوادسص ءةأ. )5  000. ايلخدا.

 6ه) 0 ليمنز ىلع. آم 5عن0. 000. ةعدد موت لليمتز طمطوأ. 1م اكطقلل. ليتر.
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 دعا - لوح 0 هنعيما 5 اوبغشي نا

 ةديدجخلو ةقيتتلا 0 م 7 هللا 58 9 0 دأدغب

 اذأ رهشأ 8-52 قزر مهيطعي نأ ذيب ملل دعو هنا مث ءاحرالاو

 لجر لكل ارد نيسمخ مهل اج اعب نأ ةولاسف ةخلغلا تكردأ

 في رو اهب مهعفاد مث كلذ ىلا مهباجاف ناضمر رهش ىف اهوقفنيل

 ا 7 كلذو دلاخ ىأ نب دمت 1 رماب 0 كلذل

 مهبرقي 0 سانلا ديلا 6 5 : 0 ديحت بضغف

 دب ديلا هذيض ف 8 دأآدغب نم 0 2 را نب لع

 ها
 ”.ا خنس تلخدو

 نوماملل اوعدي نأ ىلع مهيلع ةرمالا ىلع هودوارف مهيلع كلذ نم

 ه) ةزع 000.: 1طهم !-ةخانطتع عه 0. 1 110 عادت طلع 800عملسسم عدذع نس

 1آذهم ':!-فاطتع مغ ةلورى. هال. ١1د ركسع 1 لزنخ كثيشسملا نب ريعز زاجو

 ىدسهسملا نبا. 5) 000. ط. 1. ييهزاو. 1طد اكطقلل. م. معا ع ذموو ةداطقتت طوع
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 تسيسدو بدنهادو_ نييولعلاو ,ةفوللا ليها تالاف ةيتره اي لاقف

 كياحكأ نم الجر ناكو لمع ام لمعو علخ ىتح ايارسلا قأ ىلأ

 مهقانخ ثيخرا كنلو تلعفل اعيمج مدخات نأ تدرأ ىلو

 ات ردمعيو ملكتيل ةمتره بهذف مهتمر مهل تزرحاو
 حفنأ ىلع ىجوف دب رمأو هنم كلذ ملبقي لبقي ملف هب فرق ام هسفن

 نب ليصعلا ماجن ناكو «ديدي نيب نم بحسو دنطب ف سيدو

 ّ 5 ىتح ييبشتلاور تلع عطلعلا ى ناوعالا ىلا لاهس

 جام ةنسلا هذه ىو :* تام ا ودا نأ دعب هيلا سد

 «للهس نب نسفلو 0 55 مع بغشلا

 “ درطن 0 ىضرف 2 أولو اوبتو ناسارخ ىلآ ةمترغ جوخ 1

 قب دل اهب هانم ناتو هاد نع الو الكسلان وقل

 أوريصو مهبابسأ اودرطو مثوجرخاف دسالا ى 0 دسأو دلاخ ' ىأ

 عمتجاف دادغبب 1 ةفيلخ ىدهملا نب ؛ىسوم نب قاكسأ

 اميقم لهس نب نسخت ناكو « دب أوضرو كلذ ىلع نيبناخل لهأ

 لفاب ليصتا نأ منأو ناسأرخ ىلا ةمتره صخش ذنم نتادملاب

 لحأ ني .رسفل ملع املف نومام لا هب عنص امو ةمتره ربخ دادغب

 لاو وو 0 نب ىلع ىلا ا كلذ ىلع أاوفقو دق دادغب

 مهنمو مهقازرأ نييدادغبلاو ذايب مك 2 لسنج لطمأ ن ١ دلبق نم دادغب

 #داوق نم. موق ىلأ سد هباحطاب 0 لغأ بتو املف مهطعت الو

 ه) 0 درطن» 5) 1. 6. ىداهلا ىسوم»
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 نونظي سانلاو رْصص رهن ىأ مق امايأ هركشعف ى ماقأ ةفوللا لخدو

 ىلع جوخ رصرص رهن غلب املف *نقادلاب لهس نب نسنحل قاي هنا
 ناسارخ ىأ ىتحراس من زب ىأ مت نادربلا خا من ؛فوقرقع
 ماشلا *ىجيف عجري نأ لونم ريغ ىف نوماملا نم بتك هلبقتساف
 هيلع هنم الالدأ نينموملا ربما ىقلا ىذح عجرا ال لاقو ىف راجكأو

 أرق نوماملا فرعي نأ داراو ةتابالو دل زتكيضت“ خم فرغم ناك<اذ

 دعدي لأو رابخكالا نم دنع منكي امو لهس نب لضفلا د ربدي

 ةتاظلس :ظسوتيل مهكلمو >كابأ ةفالخ راد دادغب ىلا 52 00

 ةهمترضق نأ نوماملل لاقف ديري ام لضفلا ملعف هفارطا ىلع فشيو

 كيلو ىداعو كودع كيلع رهاظو دالبلاو دابعلا كيلع ؟؛لغنأ دق

 لمع ام ليع ىتح “ةلوخ ضعب وه اًماو اياسلا ابأ سد قلو
 ديلا بتك دقو هلعف ام ايارسلا وبأ كلذ لعفي الا ةمته آش ولو

 دقو قاف ز اجا وا: ماشلا ىليف عجري نأ بنتك ةدع نينفموم ا ربما

 دعوتيو ظيلغلا لوقلا رطب افافنم يغاع نينموملا ريمأ باب ىلا عج

 بلق ”برشأف ةريغل ةَدَسْعَم ناك /! ذهب قلطأ نق نيو

 قاضارخ ىلا لصي ملف ريسملا ىف ةمتره أطباو هيلع نينموم ا َر دم

 ممودق نوماملا متكي نأ ىشخ ورم غلب املف (روهش دعب الا

 اولاق اذه ام لاقف اهعمسف نوماملا اهعمسي ىل لوبطلاب برضف

 لوبقملا وه هلوق نأ ةمترغ نظو قربيو دعري لبقأ دق ةمئرف
 برشأ 7 نوماملا كتكليق برش دق ناك لحد اهلف لاك دان د رماق

 6) 004. ماقملاب. 3) 008. بوقرع. ه) 81:6 ىلتيف. 000. ىلسيف. 1طد اكمل

 ىلاو 1كطمم 1 ةاطن ئلا .ىتاثا#ا ىلا. 2 4) 060. ةنصع متضعالف. © 1مم

 'ا-فاطكمر 1م اكاملل. هن 2005. هءدنج ىم: رع 000. |ذهوع )000: 8.1. تاق
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 نونمآ ةكم لهال لاق كلذ رفعج نب دمحت ىأر املف هباكأ
 ىملاراص ىتح هسفنب بكرف هونماف مالغلا ذخآو هيلا بكرآ ىتح

 ىتح اريسي الا اوتبلي ملف «دلغا ىلا دملسو دنم مالغلا ذخاف هنبا
 عمتجا»» ههينلا ئِسابعلا ئسيع نيدسوم رش فاح ١)

 ىسوم نب قاعسا اذه اولقو رفعج نب يحب للا نزويؤلعلا
 زربتو اةدنخ قدنخ نأ انيأر دقو ةلاجرلاو ليخل ى انيلا البقم

 نم مهلوح نم ىلا اوتعبو كعم اوبراحيف سانلا كاريل كصخش
 ميا قالا دروف كم ىلعاب اوقدنخو مهل اوضرفف بارعالا

 نب « قرو هيقلف قارعلا ديري جرخو برخل قاحسا هك مث امايآ

 ةحوا دخلا اولاقف ىدولخل باحضا نم دعم ناك نمو ليمج
 ديد ىلا عمنجأو مهعم عجرف لانقلا هع انعم

 كلذ دعب مثدواع مث اموي نوميمرثب * دنع اولتاقتف * هعم ناك نم

 ديت ثعبف رفعج نب محن باحضأ ىلع ' ةهرهلا تناكف مويب
 نامالا مهل نولسي ةكم ىضاق مهيف شيرف نم الاجر رفعجي وفأ

 قاحسا مهباجاف اوواش ثيح “اوبهذيو ةكم نم اوجرخب ىتح
 ذخكم اقروو قاكسأ لخد مث مايأ ةختالت كرلحاو كلذ: لأ اقروو

 0 موق 1 ذخاأو نويبلاطلا قرغتو

 نسحلل دتمغارمو ةمتره بورخ ركذ

 نمأ ديلا لآ امو لضفلاو

 ىولعلا دمحت نب دمحتو ايارسلا ىأ رمأ نم ةمثره غ ان

 ه) 1طد اكطقلل., 111 , م. 8م عا 2كم. م. 7 ءاجر. 0000. 1طصمم 'ل-خغطتع طب !.

 ءاقرو. 5) 000. منع اولئاقب:. 6) 000. هميزعلا. 422 بهذ يو.
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 دكصخش زرباد سانلا ف كلاح ملعت دق ال اولق هباحصأو نيسح
 !ًذيدش ابا ىف نانثا كيلع فلتخ سيلف ةفالخلاب كل عيابن
 بلغ ىثح سطفالا «نسح نب نيسحو ىلع هنبا هب لزي ملغ
 اورشحو ةفالخلاب وعيابف ةيعجمل موي هوماناو مهباجاف ديأر ىلع خيشلا
 نينمؤملا ريما ومو عيابف نيرواجملاو ةكم لضا نم سانلا ديلا
 نيسحو لع هنباو دهسا الارمالا نم ١ سيل اروهش مناف

 ىلع ىنسح نب نيسح بتوف ةريس اوناك ام أوسا امهعم ةعامجو

 فاخأو اهعرتناف عراب لامج تاذ تناكو ع اهلو شيرغ نس ةأرمأ

 اهباب اهيلع رسُك نا دعب اهسفن اهبصتغاو ىراوت تح اهجوز
 انوي ةةناهتتا# نبا وهو دمح' نب ىلع بئوو نيسح ىلآ الع تلكو
 مذ لاقي خكجب ضاق ن ِدأ نمير ني اقوم نينموملا ريمأ رفعج

 هسفنب هيلع مكتقاذ ا اًيمج ناك دمحم نب قاكسأ
 ىلع هلج ىتح ىسملا ىلع انرشم اًفصلا ىلع هرأد ىف اراهج أراهن
 شي هب جرخو سرفلا رجع ىلع ىلع بكرو جرسلا ىف هسرف

 أوجرخ نيرواجملا نم اهب نمو ذكم لها أر اهلف قوسيلا
 لأ مهعم لامو نيكاكدلا تقلغو ماكل دجسملا ىف اوعمتجت
 كنعالخنل اولاقف رفعج نب ديح# ةهابآ اونا ىتح ةبعكلاب فاوطلا

 ةرهج ةكنبا هذخا ىذُلا مالغلا اذه انيلا درت وا كتلتقنلو
 هللاو لاقو ىجسملا ىف عراشلا كابشلا نم مهملكو حباب فلغاف

 ءلأسو سطفالا نسح نب نيسح ىلأ لسرا مث قولهمات تملع ام
 نبسح كلذ أف هدي نم مالغلا ذقنتسيف هنبأ ىلا بكري قل

 ىف ىنلناقل هثتج ولو كنبا ىلع ىوقا ال ىلا ملعتل كنا هللاو لاقو

 ه) 0 نيسحت 6) 000. ةنبأ.
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 رهأ ام اههيلع بونتكم ايارسلا وبأ امهب دجو فقيقر رق نم نيبوت

 نأو هللا تيب ةوسكل دمحت لآ ةيعاد ايارسلا وبا “رفصالا هب

 مهتوسك : نم *رهطيل. سادعلا .دلو نم ةملنظللا ةوسك .هانع حطي
 ىلع, تناك ل ةوسكلاب نيسح رما مث 11 خنس ىف بتكو

 ام ىلا دمعو مهعابتأو ىيولعلا نم دجباككأ ىب تهم هذ !ةسقللا

 ةخعيدو هحدنع دحاب عمسي مو هذخاف لام نم ةبعكلا ةنارخ ىف

 هذخاف هرأد ىف هيلع مج لإ مهعابتأو سابعلا دلو نم دحال

 ردقب ىدتغي فخر عبفاوت :ةنيسح ؛قاخا انيس د فال

 مدهب مهبقعتف معنلا لخأ نم ريتك برضو اقلخ رقفا ىنح 9

 اوكتهتو سانلا ءانبأ ذخاو مر « خا ىلا هباحا راص 3 مود
 دجسملا نيطاسا سوة لفاسا ىف قيفرلا بهذلا ن وكح اولعجو

 ابهذ لاقتم ردق ديدشلا بعنلا دعب ةناوطسالا نم جرخيف مارك

 كابش اوعلقو ماركل دجسملا ىوك كابش ىلع ىذلا يدلل اوعلقو

 للتق ايارسلا ابا نأ مهغلبو مثونعلو سانلا مهل ريغتف اهوعابو موز
 اهب تعجر ةيالولا ناو *نييبلاطلا اهلك قارعلا روك نم. درطو
 ةريسلا ءوسل دباحكالو هد تابت 2 هنأ نيسح ملعف سابعلا كلول

 ديوك نب قداصلا * رفعج نب دمحم ىلا اوعمتجاف مهنم ترهظ ىتلا

 دمك نب رفعج هيبأ نع ملعلا ىوري اعداو احيش ناكو رفايبلا

 م قرافو ده زو تهب 82 ناكو هنع نوبتكيف سانلا دباتنيو مع

 ديلا عمتجا اًملف «سانلا ىف اًببح ناكف هتيب لها هيلع ناك

 ه) 01. 01. 1هءمطعنع ذص 2ءة4تء]ل“. 4. 4. ». ©., 1111, م. 313 5) 000.

 رهظيل. 0 2 000. اذه. 01. 764. ه1- 0س, م. “تبر 13. ٠ )4  نوييلاطلا»

 ه) نداصلا كيكم 00



 نيران

 ةرشع هلئقو هجورخ نيب ناكو فصن رسج لك ىف نيرسجل 00
 ناكو اهحتتفاف 8 ةرفبلاا لإ ىكتعسا: نا: نبا لع" هجوتو: <رهشا

 نب دمت نيرفعج نب ىسوم نب ديز نييبلاطلا نم اهب ىذلا
 دير ذل لاقي ىذلا وهو بلاط ىأ نب لع ىنب نيس نب لع
 اذأ ناكو ةرصبلاب رودلا نم قرح ام : ل كسي يتق راما
 وفروا شكو انلاب هقرح نأ هتبوقع تناك ةدوسملا نم لجرب أ

 8 لهس نب نسخ ىلا مهب ثعبو هداوق نم ةعامج عم ديعس ىأ

 ا ااا رو
 53 تلا للط ل نبا لع ىو نيستا ني لع

 كلذ ىف ببسلا ركذ

 سانلا رساجتو ةفوكلا ىلع بلغت ان ايارسلا ايآ نأ دهببس ناك
 اهب ناكو نميلاب هسفن اضيأ اذه ثدح ليس نب نسحل ىلع

 امل ىسوم نب ىسيع نب ىسوم نب قاحسا نوماملا لبق نم
0 

 ميعاربال ىلخو لثجرلاو ليخ 1 نم هركسع ىف نم عيمجع يرخو

 اوما ذخاو 0 نميلا دالب ميهاربا لخدف ىيبلا

 سلج ةنسلا هذه ىفو «رازجل ميهاربا ىمسف سانلا نم ةميظع
 ما ىأ لبق نم جرخ ناكو سطفالا نا

 * تدرج اهيلع ىتلا خبعكلا بايتب رماف ماقملا فلخ ةينتم ذاق م

 اهاسك مث ةدرجم ةراج تيقبو ةىثش اهيلع فبي ل ىثح اهنم

 ه) 404101 مل. 2) 008. تررحف



 مرر

 ٠.١ خدس تلخد و

 نب روصنمو ةمترف اهلخدو ةفوكلا نم ايارسلا وبا بره اهيفو

 ةلجد ربع ايارسلا ابأ نأ مث دحال اوضرعي لو اهلها اونماف ىدي4ملا

 راوضالا نم لح نك الام اهب بجوف ”ىسيبع ندد طا
 مايا ةعبرا اهب ماقأو اهلدنف سوسلا ىأ ىتح ىضم مث هذخاف
 عبارلا مويلا ناك اهلف ؛ ةتاهممخ لجارلاو افلا سرافلا ىطعي لعجو

 5 لسراف ةومام اب فورعم أ ىسيغذابلا لع 0 نسأل متانأ

 نخ متنا اذا مللاتق ىف ىل ةجاح ال هند متتش ثيح اوبهذآ
 3 مهلتاقف 0 لأ ايأ ارسلا وبأ قف مكعبناأ تدلع ىلمع نم

 0 ةديدش ةحارج اي ايارسلا وبأ حرجو عر كسع حابتساو نسا

 نريزتل ةيحان !وذخاف ”كوشلا قياو كبح ند بمتو وف عمتجأو

 دح تتلو لا اوهتلا املخ يعل نار ايرسلا نأ ل60
 1 ناكو لهس ني نسل ىلا مهب ءاجن مذخاف *دامج مئاناذ مهب
 حلا ناكو ايارسلا 0 فقنع ا ةيب مح 1 هندرط نيح ناورهنلاب

 ايس ناك قنلا دلاخ نأ 02 0 هني بش ليل
 3 ياسا 0 0 ل لضفلا دنع دحأ ري ملف هدي ف
 0 حايصلا نم نوكي ام دشا جصيو هيلجرو هيديب برضي

 كلذ ىف وو لبح هيلجر ا ىو لبح 5 4 لعج

 هسأرب ثعب مث هقنع تبرض ىتح جصيو ىوتليو برطضي

 نيفصت تلصق دادغب 1 ةننسع تلقبو كسفلا قاد كل

 2) 0 ىسادبع. 65) آما. م. 5 لولا. 2 181 ءسصمع شو.غدنكلا دامح

 04) 000. امهعم ءا طماط ينح م6 نوح.
 ى
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 باجاق بنالا دبشت لئاسرو ةغيطل ”بتكب ل ةيململا لاا :ىاغظ

 نسل رماو ورخلل ايهتو نابعش ىف اهمدقف دادغب ىلأ فرصنأو

 ةرصبلاو طساوو ىنكادملا ةيحان ىلا مج نأ ديعس ىأ نب ىلع

 هجوف ةريبه نبأ رصقب وهو ايارسلا ابا ربخل غ علبو كلذل اوأيهتق
 ىنح هسفنبوه مدقتو ناضمر رهش ىف هباككأ اهلخدف هر ىلأ

 ةيرسايلا هلل ىديملا نب روصنم ذفنأ ع نك ردصصربص لون

 00 تسلا ا او كول ىلا" طحنا وفاز وطنك ىتاي
 نتادملا ىلا ىذاولك فيرط نم ديعس هدأ نب ىلع هجوتو امهنيب

 ايارسلا ابا علبو نئادملا ذخاو مهمرهف ايارسلا ىأ باحكأ لتاقف

 0000 ا

 ايارسلا ىأ نيبو نيب تناكف ةريبه نبأ رصق ىلا راص مق لكهش

 وبأز اكاقتء بنتك فلخ ايارسلا ىأ باح نم اهيف لكتق ظتعقو

 0 اهومدخو 0 ميعاد 0 0 تيروت ا

 مث اهذخاق طسأاو ىلا نادل 0 دعب نيعس 0 ف 1

 «ةذنس تضقنا ىنح اهذخا ىلع ردقي ملف ةرصبلا ىلا هجون

 6) 000. يبنتكخ. 65) 285غ ىبأ ه) 0. ىلع مكه نرمين 4) 1عداتأانا مسهسأ

 ءع آطدم '!-فخاطتع عا ةلمان,. م. 4



 اا

 ىلا اريهز هجو نيح لينلا ىلا ىذورورملا دلاخ ىأ نب دمت نبأ

 رماب ةقوللا ديري سودبع جرخ اريضر ايارسلا وبا مره املف ةفوللا

 وي دحجونف رصقلاب ميقم ريهرو * عمال غاب نح له نب نسل

 تلغي ملف فالآ ةعبرا ىف ناكو ةركسع حابتساو دلاخ ىا * نبأ

 ريهز راكأو نويبلاطلا رشتناو «ريسأو لينق نيب اوناك دحا مهنم

 دحباحككاب ةريبف نبأ رصق لون 0-0-0 ايارسلا وبأ لبقأو كلما رمهذ دلل

 ةرصبلا ىلا هشويج ايارسلا وبا دجو مث «اّنوك قت دعئالط تناكو

 ىتردل ىيعس ىيب هللا دبع اهلامعاو طساوب ناكو اهولخدف طساوو

 ايارسلا نأ شبيج هعفاوف لهس نب نسحل لبق نم اهيلع ايلأو
 دباحصأ لتقو دادغب ىلا اعجار فصناف ةومدهف طساو نم ابيزق

 الو هركاسع مزهي ايارسلا .ابأ نأ لجهس نب نسل ئار .املف اورسأو
 1 دبرح ءبفكي نم هداوق ىف نكح رو اهكذتفا لإ ةدلب ىلأ جوتي

 نم اهلاو قارعلا لهس نب نيسشل ! مدق ا ةمئره ناكو ةمئره ركذن

 ناسارخ وح دجولاو لامعإلا نم هديب ناك ام 6 ملِس ىومانأ لبق

 بحابص احلناصو ىدنسلا نسل ديلا تثعبو ناولح علبف *ابضاغم

 ىاو عنتماذ اياسلا ىأ برحم دادغب ىلا فارصنالا هلسي ّلصملا
 دعنقو هكاباب ديلا .نسل لسير فرصناف ءآلبلا ىنع انوركذت لاقو

 ه) 1س 10ءاتق , انأ ؟10., نانعاتت لوعاتكت 2مم نبعماجلا. ةلوستنمو ,مصقلا ةهح

 اةالتعااانع ةريبه نبأ رصق. 5) كس 000. 0ءقةوث. هز 1م 1طق]0. 5, سؤ م. 800. مل

 آدم '!-خاطنم هأ 0 نسحلل.
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 اوثدحت قارعلاب سانلا نأ كلذو لهس نب لضفلا اخآ لهس نبأ

 هينا دق هناو نوماملا ىلع بلغ دق لهس نب لضفلا نأ مهنيب

 ةماعلاو زخصاخل نمو هنأوق هةوجوو كنبب لها نع هيف حبك أرصق

 كلذل بضغف هنود ىأرلاب “ةبتسيو هاو ىلع رومالا مي هنأو

 لضفلا ةبلغ نم 'اوفناو سانلا هوجوو مشاه ىنب نم قارعلاب نم

 *كلذب لهس نب نسخ ىلع اوأرتجاو نوماملا ىلع لهس نبا
 ابطابط نبا ةفوللاب يرخ نم لوأ ناكف راصمالا ىف نتفلا تجاو

 لاجر نم ناك ايزرشلا ابا نا هجورخ ببس ناكو «تركذ ىتذلا
 ىلا ىضمو ايارسلا وبا بضغف اهب هرخاو هقازراب هلطف ةمئره

 هجوف سانلا ابطابط نبا ىلا عمتجاو ابطابط نبا عيابف ةذوللا
 ةرشع ىف ةفوللا ىلا هباككأ ىف كلا 0 ربشز لهس نب نسل

 ىلع ةوق مهب نكت ملف هيلا يورخلل اوأيهتف لجارو سراف فالآ

 ابطابط نبأ مهعقاو مث “ ياش ةيرق ريهر غلب ل ا 520

 لامو جالس نم مهعم 0 مه أوذخأو مركسع حابتساو مهم هف

 هكسع هتحابتساو ريهرب هفظ *تغ نم ناك املف كلذ ريغو باودو

 قيل[ اعأ دنأو "دهس اي 0 ابأ نأ سانلا تدحتف ةءاجن تام

 حالسلاو لاهلا نم ريهر ركسع ىف ام زرحا اهل ابطابط نبا” نال

 نيعيطم 3 سانلا ن 9 هل 5 ايأر الإ اكن دجنم 0

 ماقأ ايطاتط 3 3 املف دمسف ”دل رما ال هنأ ايارسلا وبأ ملعف

 كيز نب 55 نب يل ا 7 *امالغ دئاكم ايارسلا وبأ

 م) 0004. يشدو. 6) 008. اوقداو. 6) 000. كلذ. 2 ىفاس.

 لوعاتأا ذص "ل. 6©) ريغ. ني 000. ىبال. ى) 1ذدم 'ا-ةاطأع أ ظلوا. م. 124

 200. دعم. 7) 00 مدلغ ءهأ مع اتدكحو.



 اطل

 وهو نيسدل نب رهاط ىلا نوماملا بتك اهيفو «ىنوماملا خعاط

 اهلك نادلبلا ىف لامعالا نم هديب ام عيمج ميلستب دادغبب ميقم

 لععجو ةقرلا ىلا كلذ نع صخشي نأو لهس نب نسل ءافلخ ىلأ
 ”برغملاو ماشلاو ةريزجلو لصوملا هالوو ثبش نب رصن برح هيلا

 ىلع لهس نب نسحل ةفيلخ قارعلا ىيعس * نأ نب ىلع مدقو
 دنخل ىو ىتح هيلا جاركل ميلستب ايلع رهاط عفادف اهجارخ
 هرماي ةمتره ىلا نوماملا بتكو «لعلا هيلا ملس متاثو املف مهقازرأ
 © ناسارخ ىلا صوخشلاب

 ديلاو نومام لا دنع نم دادغب لهس نب نسحل مدق اهيفو

 ةذرلاب جرخ اهيفو «نادلبلاو روللا ىف لامع قّرفو جارللو بر '
 نسل ني نسحلل نب ميضاربأ نب ليعامسا نب ميعاربأ نب دمحت
 لعلاو دمحت لآ نم ىضرلا ىلا وعدي بلاط ىأ نب ىلع ىبأ

 هماي ميقلا ناكو ابطابط نبأ هل لاقي ىذلا وهو ةنسلاو باتللاب
 نب ىرسلا ههساو ايارسلا وبا هشويج ةدايقو اهرببحتو برد ق
 ا

 سانلا ءانفأ نم هريغ جورخو هجورخ ىف ببسلا ركذ

 ناك امع نيسدلل نب رئاط نوماملا فص هجورخ ببس ناك
 نسل كلذ ىلا دهيجوتو اهحنتفا ىتلا نادلبلا لامعا نم هيلا

 ه) 000. تيب. ة) 816 زص 000. دحانلأو (80 ممع.) 0ةودسأ ةزمع انلاه 18011186 18-

 ل1 6ءما1مصعر ونائق6 طسكأق ذه 26035 طلوأمعم]ه» 50 ةمصاتتت 2201615 ]11ةطتاتللا , 1161113

 نللم ةزئصم ةموعضتمااتخ.  ه) 400101 هع آطم 1كماهتطقر م. 114 عا 2آو. م. 2.
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 هه لب *ديعس لاقف انيد ىلع نوكت نأ ىلع كنم اهلبقأ ىأ لاقو
 هدنخل نكسو كقح نم هللا بجوأ اميفو كمالغل ةليلقو ةيده

 نييرهش صقنت نينس سمخ وحن عولخملا دمحت ةفالخ تناكف

 ضيا *حرتفأا اًطبس * ناكو.ةنس ننيرشعواًينامث: هلك مع: ناكو
 ركذو «نينبعلا ريغص نيبكنما نيب ام ديعب اليوط اليمج ىنقأ
 و5 ىف نوماملا للجمع أرب ثعب .اننئلرهاظ نا: لفونلا
 ثعبي نأ هانرما مهتنسلاو سانلا فويس انيلع لس لاقف نيتساترلا

 ىنضم ام ىضم دق هنأ نوماملا هل لاقف اريقع هب ثعبف اريسا هب

 نب دعا 1 « اولاطاف سانلا بتكف.هنمراذتعالا ىف :لتحاف

 ريمأ ميسق نأك حولخملا نف دعب امأ ديف ساطرق *ربشب فسوي

 ةيالولا ىف هنيبو دنيب دللأ قرف دقو محلا بسلا ةياوكمملا
 ««ىيلسملل حار ملأ نم ورك «نيدلا مصع هنقر غب ««دمرذلو

 دنأ كلغ نم ا 35 يون ّك ضف نك 0 مع هللا لوقي

 5[ ذاعيطقا دلو 11000 كما ملامع ريغ 00

 لنق كقو نينموم ا ريمأ ىلا !ذه ىقاتكو هللا بنج ُِ 57 تناك

 نر جناو هما نينموملا ريمال دصحاو هنكت دآدر هادو عولخملا هللا
 اهتقرف دعي ةغلألا غب د در نيحح ترمأ 0 لطرطخو اد هدعو

 هاهسرد دعب مالسالا مالعا هب ايحاو اهتاتش دعب ةمالا عمجو
 نيسفل نب رهاط ناك ام لك نوماملا ىلو ةنسلا هذه ىفو

 نسل نميلاو ةقوللاو ةيصبلاو زاوحالاو سرافو لابجل روك نم هعنتفا
 3 سانلا لوخدو عولخملا دمح لتقم دعب كلذو ليس نبا

 3 نر 110 كيعس , 00104 18 000. 70536 لاقو قا 65) 4.

 عردأ طمس6 6©) 0 ريش. 4) 0017. 11 75. 48 ( ابق صنغا)٠



 ا

 نم. نرغلا ىلع اًينْيُ ىلا ةقارحت ف مهلج مث اليل.ىلخل رصق ىلا

 ناسارخب امهمع ىلا دللأ دبعو ىسم لمح رمأ مق ىلعالا بارلا
 قازوالا اوبلطو رهاطب دنإل بتو اهلف سرافو زاوخالا قيرط ىلع

 اورهشو نامسبلا بابو قدنخلا ىلع لوا رابنالا باب اوقرحأ

 دغلا نمو مهموي كلذك أوقبو روصنم اي ىسوم أودانو حالسلا

 رهاط ناكو دللا دبعو ىسوم “جارخا ىف“ رهاط ىأر باوص نيبتف
 مفصلا دولأسو مهتيراحتو مهلاتقل ًابعتو .ذاوقلا نم دعم نمو واتا

 ماقأ ام دهوركمل اودوعي “ام نا“ د اونمضو * مثرذع لوبقو مهنع

 الو مهيأر نع كلذ ناك الو ضابرالا ءانبا نم دحأ مايالا هذه ىف

 بجي ام هتيحان ىف مهنم ناسنأ ”لك.. ملعب مزال اونمضو هوذا

 خيش و ا ةريمع هانأو هضركي رمأ هتيحاف ع نم هيناب 2 ككل 2

 هوهلعأو كلذ لتثج هوقلف ءاقبال نم ةخيشم ىف ىدسالا ةريمع ْن ٍدأ

 داثاو لاق دنا الآ دسفن تباطف نبال نم مهفلخ نم ىأر نسح
 متدع نّل دائاب مسقأو مهيف فيسلا عضول الا مهنع تلرتععا ام
 عهسكف مكهوركم ىلا نجرخالو مكيف ىيأر ىلا ندوعإل اهلثمل

 ناتسبلاب هركسع ىلا فرصنأو رهشأ ةعبرأ قزرب د مهل رمأو كلذب

 لام دل هنأ ”لاقو كلام نب ييعس مهعمو هباحكأ ةوجوب اعدو

 لحا انا ديعس لاقف يللا اذ مهقازرأ موقلل كتقلطأ دقو ىدنع

 دباحصأ ىضرأ ىتح هريغ لككو هسفن تباطف رانيد فلا نيرشع

 6 000. يارخأو 1سم الخلع طدطوأ نيمالا ىدلو رعاط بارخا سانلا بوصف.

 ة) 000. معريغ. 6) 003. امنا. 4) 000. لكل. 622 ةرميمع , 560 ةطنق 1-

 زر 2 : ضم ةاطكع مةعوهتانأأ ميملا ردو نيعلا مدفب“ 161506 ©00. ميدسي. قنخ) 000. هطنع



 نر

 تيأرف لاق مثرد فلا فلاب نوماملا هل رمأق دمع نبأ كي

 ىنومامأ 1 دهلبب سرش ىلع نيت سر لخدأ دقو ن نييتساترلا أذ

 دعب :ىدهملا نب ميضاربأ 0 000 « دس هأر أر اهلفب ل

 0 156 داب و ريغب 0 كيب الك

 انهي زرتكمر ككل بك نأ < ناف عولخملا ثدانلا ىلا ىوهلا ىغشتو

 تو قي لنقم دعي 00 بثور ةنسلا هتف 6 0

 د زل وج اة نيوسوو يتورع

 هلبق موكل نم رهاط

 مهتازرأ مدلك مايأ ذسهت نيحا لبق دعب رغاط باحككأ ع وأ

 كلذ نأ نو از همأ دي قاضق لام هني ىف نكي رو حب 00

 كلذ ىف انكرتخت نكي و هيلع مهعم مهنأو ايأ ضايرالا لحأ 5 ءأطاومب

 دسفن لع رهاط ىشخو مهتكوش تدتشاو دحأ ضايرالا لضا نم

 © فوق قاع ىلا ىضمو هعاتم ضعب أوبهتناو ناتسبلا نم برهف

 صا 0 1 0 اكن

 ه2) 11816 رمقساتك عءءعدأ1م»# طاع اهقءات مذ نينامو نينتا ةخنس تلخدو. 65) 000.

 هاطاومتز 1طدم ”!- غطت ةاطاوم نمد 2101. م. 1 ةاطاوم نع» ه) ؟هلعم فوق رقع

 2) 000. هنن. نم
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 مع نبأ ىلا مككو لوقي لعجو *ةداسو هديب خاف نمت ماقو

 ىمد ىف هللا هللا نؤماملا وخا انآ نورا نبا انا معلص هلثأ لوس
 شيرقل مالغ ”هيورسيمخ 3 3 3 لجر هيلع لخدف لاق

 دهجو 0 برضو دكسأر 00 ىلع هيرضف رهاط ىليوم * نخل

 كي نم فيسلا ةحئالا هيلع ككاو ككي قا لقك

 هسخنف ةعامج مهنم لخادف لاق ىنلتق ىنلتق ةيسراغلاب حاصف

 هافق نم اكذ هوكذف ه سر و ماكل ا مهنم دحأو

 دجو ى ناك املو لاق هتتج اوكرتو رهاط ىلا دب اوضف هسأر اوذخأو
 تحيشفاو لاق اقولك لجتاو اهوكر داو عشك ىلا اوال 0
 ىناتاف ىليكو ىلا تقعبف لاق مثردلا فالالا ةشعلا تاه ليقف
 دمد# سأر بصن رهاط ميصأ املو «ديلا اهتعفدف ىناتاذ هترماف

 باب مدقو رابنالا باب ىلي ىذلا ناتسبلا طئاح حرب جربلا ىلع

 ليقاو مددع ىصخي ال ام ديلا رظنلل دادغب لها نم رخو رابنالا

 لاق هنا ىسيع نب دمحت ركذو « عولضملا سأر اذه لوقي رهاط
 ىش اولاق اذه ام لاقف ةلمخ هبوت ىلع عولخملا ىأر

 «”دموي نم لتقف معنلا لاوز نم هللاب ذوعأ لاقف سانلا بايت

 بيصضقلاو ةدربلا عم 2 ىلا دمحم ا فاط ثعبو

 'نب نسحل* نب دمحت عم نطبم "”فعس نم وشو ىلصملاو

 1 1سشمك, 004. 595, م. 69 ةذخم. 85) 004. لجارز هك. سم-

 نانع 7221800 '1-ه1605, 000. 415, 1. 216 ال.  ء) 1لعمم ممرصعص» عء5وع ؟10عااتع 3ع

 ةهسيورامخ. )2  1100 ممرصع» دءاهث. ذهم0لوانتصءاع ةعئمكسس ءدأ, 2ععأع مجوصاتس هكا

 0 مدكعأ عع طتقامم]5 ةماتل 1طصم '!- خلطت. 2 ) 8ظعواتتاتا عال. ©7- 017, 0

 ”-خخغطكع هأ 207. م. 118. افوجرو خا. ي) ع رط31:ع.ز [ءالاطق هتعاس.

 9) 0 0 72) 1م 000. لعقوأ,
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 زرت

 دللا حبق لب اذا انعفر ءىش ىا ىفف هللا ناحبس اي ثلق لاق

 71 سل طبل حلا ىدارزول لقت ال لاق كءارزو

 كياني لج از اكرم ولحد دقي ملف ارمأ بلط نم

 54 ىنوغي ىلب تلق لاق مهن مب 15 نوفي وأ “ ىننولتقي معأرن ّ

 6 5 ةقذل مسفن ىلع مضي لعجو لاق ىديس

 1 ب هالأ فر أذهف ىعد دكككو لاق ىكيلع هدف قلأ ىدبس

 دعت رادلا باب قد ذأ كاذك نح انيبو لاق ريخ عضوم لا اذه

 اهلف هل ءانيبتسم . ههجو ىف علطتق هحالس هيلع لجر انيلع لخدف

 *ئرهاطلا دج نب دمحنوه اذاف بابلا فلغأو فرصنأ ةفرعم دتبتأ
 رثولا ةيالص نم ىل لع ىقب ناو لاق لونقم لكلا ف [تتليياعم لاق

 "0 1 الع ردوا تح لاعرخأ لي هم لدقأ نأ تفخأ

 تدرتقاف لاق ةدئدنش ةشحو ىجا قاف ئناج ىلا .لدصو ىئم تغعابت

 قدو ليخأا ةكرح تعمم ؛ جبصلا ب براقو قّيللا كطضتن[ اهلك اعَتَف

 ةللسم فويسلا مهيديإب | ل نم موق رادلا لكك جتفف بابلاأ

 هللاو كتسسسهذ نوعجلر دبل نأو دلل نأ لوفي لعجو ام اهتاق مق أر اهلق

 اومحاف هيف نحن ىذّلا تيبلا باب ىلع اوماق ىتح اوواجو لاق ءاتبالا

 هدعل ععدبو مدقت ضعبأ لوغي ها ع لعجو لوخدلا نع
2> 

 تيبلا ةيوأز ىف ةجردملا ر مصل فلخ ترصف تمقف لاق اًضعب

 6©) 4. ىنولتعت. 3) 5ءودتأانع 1 000. اهمضيو. 000. 1عجع ةزصع مانط ءألف.

 8هم6ةددع 1ءعيعملمدس ءءأ اميدتسم. 42) 2لو». ءا 15ه 15810.15. "ب ”“. ىعاظلا.

 ال1 ىسوشدحلا ةرجمعااهأسعر, 710. هنمرع م. سيزر عصم. م. )6  (هنز ءءاانتق 800101.



 م

 سابلا .لضا ىم نيس ا" نب رضاط عم ناك نمم ناسارخ لقا داوق

 مة حتسأو مهب ناهتساف مهعم حالس 2 ةأرع موق ىلا رظنف ةدكنلاو

 خفالا 3 ءالواغ معن :قاولإق ليزا نم ل «انلئاقي ام عباس كفو

 ىف متنأو مهنع نوصكنتو ءالواه نع 'نومتتحت نيح مكل فأ لاق
 امو ذلاسبلاو ةعاجشلا باحصأ متنأو ةدعلاو رهاطلا السلا

 دسوق رتوأ هل ةنح 2 حالس الب ءالواغ كبك علبي قل قاسم

 ةربقم ةيراب هدي قو هوحأ دلصقف مهضعب ىلع كنيع عضوو مدقتنو

 مهسب ىمر املك ناساخل لعن ةراجح اهيف .ةالخم دظبأ تحتو

 ىف دلعجيف هذخابف دنم اًبيرقو دتيراب ىف عقوف رايعلا هنم رتتسا
 دسرن ىف عقو املكو ةبعجلاب اهيبش كلذل هدايه دق دتيراب نم عضوم
 ملف ةزرحأ دق «*قنأد ةباشنلا نمت ىأ فقناد ناصو هذخأ مهس
 دماهس ىقاسارخل ىفنأ . ىتح رايعللا لاحو قاسارخل الاخ كلت لق
 رج دتالخت نم رابعلا جرخاف هغيسب دي ديرضيل رايعلا ىل د لسع نت

 داكف اعيرس هداك ان مي ساطصل يس ل

 سناب ءالواه ام لوقي وهو اعجار ركو هلماحت الول هسف نع دعرصي

 د ل «ىناسارخل افعاو كحضتسا هتيدح رهاط تدخن

 ففخ هبلق اذاف ىلإ هتممضف لات ةديدش ةشحو دجأ قاف كيلا
 لف مث لا دكساو ىلا دمضا لزا ملف هردص نع جرخب داكي ىنح

 بحااص هللا جبق /لاق ىح وه تلق ىخا لسعف ام دجأ اي ىل

 هنيراكت نم رذتعم ا يبن تايماربج لوقي ناك هيذكأ ام مثديرب

 ه) 000. انلداقٍب. 83) 000. ةزمع مسءأل5. 60) 000. فقند. 2) 000. هاند

 هز 8نع ]جعدصقه 68غ لههرحتست 1؟01[هدئانس : 10. 0 0102-17, ]ري . [نرسإخ , كي ه 1 مسإ ,

 011 ضر 0
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 9" 5 س هه سب هاه هذ » اها1ه055 تأسس ه ها ه1 ه0 ه سا ها ه1 هل 2) « 2 © تكلاه اه تا هز مإ م٠٠“ هأيهأاو

 يياقملاب ىمرلابو ىراوبلا نم سارت ذاكناب ةارعلا رمأ 0

 ديا رهاط باحكأ ىف 00 نولنئاقي اوناكف اههبشأ امو

 نس نيم لل دلك رمالا لكوو برشلاو وهللا ىلع لبقا دق ني

 رفتسأ دناف عيبرلا نب لضفلا اماف * شرهلا ىلأو كيهن نب ىسيع

 ربك نامزب اذه ىلا رمالا مهب ىهتني 0 لبق ترمأ ىفخو

 0 ا ل نم اوتلموو ةارعلاو نورابعلا بلكتسات
 ام كلذ ىف مهنم ناكف ةّمذلاو ةّلملا لقا نم ءافعضلاو ءآسنلاو
 ىف اماف ةمدقتملا تاق :والآ نم ع ١.. انعلبك رت

 خنم جيقأ وأ اذه لتم ةذكحيبق ماظع روما ترج دقف فنانسهلا

 سانلا ىلع كلذ لاط املف «هللا ءاش نأ اهيلا انغلب اذأ اضمك نس

 ةطرشلا بحاص ىسيع نب كفاكم 0 اهلضاب دآدغب تقاضو

 كالملاب نفيأو 0 دمحم رمأ فعضف رهاط ىلا ٠ دري أرفأ 0

 دعبو سداغفلا مرغلا دعي ةوق دب تناك نوم لك دادغب نم جرخو

 اذأ 8 ةأرملاو لجرلا ن اكف شحافلا رطخلاو ةميظعلا “ةقياضملا

 حورلا دنع بهذ رهاط باحكأ ىلأ راصو ل ةررهلا باحأ نم 0ك

 «لجبلا تكلذكو كلذ ريغ وأ اهيلح نم اهعم ام ةأرمل ترهظأو نمأو

 نم دقاق برخ رهاط باكا نيبو نيرايعلا نيب برخل تراص اهلو

 ه) قطسمأع ذهفوتغ ذه سعات هررانعمهتمسع 132ع0هقت , هكر 1/670 0-١7 بز ب ور سنا

 9. ةز 2وصعم كاك هك ىسحلاز 510. 1م ةكطمللسم, 111, 1. زهاب د. أ ةءوو. آد

 علت. قط 'ل-ة[هطقسأم, 11, رم. هبال فوصفسسعم هاتف ممههمسءافانت# شرهلا“ 6) 0[2-

 ىدتعأك 000. 2 2, م.م 4 دره رف. ىلا- كسكس عا دمصسلةن عمهذ لمجمع (ةلئط ءغ !كموع 5ه-

 1!هنسحمس دطصدم '8-1[ةمعن» 30 '1عئتلعرد (1اصم !-خاطكم). 42 008. دعئاصملا.



 سداسلا ءدكاسلا

 نم

 «ممهلا بقاعتو «ممالا براجت

 بوقعي نب دمحم نب دمحا ىلع ىبأ
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